
OJD-PGD: 6.100 exemplars - publicació quinzenal | redacció: 657 165 047 – liniasants@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

19 anys

Núm. 466 · 27/4/2022 · liniasants.cat 
líniasants

EL POBLE-SEC pàg 8

Demanen obrir al 
veïnat uns baixos del
Paral·lel que són de l’Estat

UN NOU PARC pàg 10

Obres a Can Clos per
connectar millorar la Marina

UE SANTS pàg 18

L’exposició del centenari:
records i memòria vivaL’edifici La Borda guanya el Premi Mies van der Rohe pàg 10

Referent

EldesnonamentdelBloc
Llavorsdeixa18imputatsmés

S’afegeixen als 4 que ja hi havia i es reobre la causa contra Colau per la denúncia de la propietat de l’edifici pàg 8

Fo
to

: A
ju

nt
am

en
t

CALDRÀ PACIÈNCIA pàg 14

“Any d’obres a Barcelona”:
per què n’hi ha tantes 
a finals del mandat?

SANT JORDI pàg 16
Carlota Freixenet, de la llibreria
La Carbonera: “Hem perdut
centenars d’euros”



| 2

líniasants.cat 27 d’abril del 2022 Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



3 | 

líniasants.cat27 d’abril del 2022A fons

Hi ha moltes maneres de quan-
tificar la desigualtat a Barcelona.
Podem parlar de la renda, per ex-
emple, que en alguns barris su-
pera els 33.000 euros anuals
per persona, mentre que en al-
tres amb prou feines depassa els
6.000. També podem assenya-
lar l’esperança de vida, que en al-
gunes zones de la ciutat no arri-
ba als 80 anys, mentre que en al-
tres està per sobre dels 86. Però
hi ha una altra mena de desigu-
altat, sovint poc esmentada, que
es fa evident per a les persones
que la viuen gairebé cada dia de
l’any: la diferència entre la mida
dels pisos als barris rics i als bar-
ris pobres. Una desigualtat que,

tanmateix, coincideix amb les
anteriorment esmentades.

Segons dades de la Taula
d’Urbanisme, a Sarrià-Sant Ger-
vasi hi ha indrets en els quals la
superfície mitjana de les cases és
de 233 metres quadrats. A mol-
tes zones de la Barceloneta o de
Nou Barris, en canvi, els pisos
ronden els 40 metres quadrats,
i fins i tot n’hi ha de poc més de
35. Les xifres poden semblar fre-
des i emmascarar una realitat
que expressada de la següent
manera és contundent: en al-
guns immobles de Sarrià-Sant
Gervasi hi caben sis cases dels
barris més vulnerables de la
ciutat. Una altra manera de dir-
ho: en algunes cases dels barris
més rics hi podrien viure sis fa-
mílies dels barris més pobres.

La zona que envolta el Turó
Park és on se situen la majoria de

pisos de més de 200 metres
quadrats. Es tracta, a més, d’un
indret on hi ha les rendes més al-
tes de Barcelona i on més èxit va
tenir Vox en les passades elec-
cions catalanes.

Al conjunt de la ciutat, els pi-
sos més petits són un 50% me-
nors que la mitjana, que se situa
en els 78 metres quadrats, men-
tre que els més grans tripli-
quen aquesta xifra.

PETITS I SUPERPOBLATS
La desigualtat pel que fa a la
mida dels pisos no acaba aquí.
Hi ha indrets del Gòtic en els
quals, en un mateix immoble, hi
viuen gairebé vuit persones de
mitjana. Això passa als voltants
de l’antiga muralla i a la Via La-
ietana. Tot i que es tracta d’un
cas excepcional, en altres sec-
cions censals de barris com el

Besòs i el Maresme el nombre
de persones per llar és de sis
convivents.

Molt lluny queden altres zo-
nes com Pedralbes, on la mitja-
na de persones per habitatge
no supera els dos ciutadans.
Sens dubte parlem d’extrems, ja
que la mitjana a tota la ciutat és
de dos habitants per llar.

La realitat encara és més
simptomàtica si ens fixem en
una altra dada: la mitjana de
metres quadrats de la qual dis-
posa cada habitant. Amb quin
espai viu una persona? Hi ha
llocs de Pedralbes on cada in-
dividu té 108 metres quadrats i
indrets de Sant Gervasi o de l’Ei-
xample on per poc no s’arriba
als 100. En canvi, en parts d’al-
tres barris com el Gòtic cada
persona té 10 metres quadrats,
i en zones de Nou Barris o de la

Barceloneta aquesta xifra ron-
da els 20 metres. La mitjana
barcelonina és de 38 metres
quadrats per habitant.

ALTA DENSITAT
Pel que fa a la densitat, a la ciu-
tat hi ha barris amb xifres altes.
És el cas de Sants-Badal, amb
58.583 habitants per kilòmetre
quadrat, o Verdun, amb 52.873.
Tot i això, i a diferència dels ca-
sos anteriors, en la densitat no
hi ha una relació tan estreta
amb la renda, ja que certs in-
drets del districte de Gràcia
també són força densos.

Sigui com sigui, tot plegat
són xifres que queden lluny
dels 74.154 habitants per kilò-
metre quadrat del barri de la
Florida de l’Hospitalet de Llo-
bregat, considerat el més dens
d’Europa.

Al carrer Valero (esquerra), a Sant Gervasi, hi ha pisos de més de 230 metres quadrats i al carrer Alcanar (la Barceloneta) hi ha alguns dels pisos més petits de la ciutat. Fotos: Google Maps

Desigualtatpermetrequadrat
» La mida dels pisos és una altra cara de les diferències que existeixen entre els barris de la ciutat

» Els metres quadrats d’un habitatge poden passar dels 35 o els 40 als més de 200 en funció del lloc

Albert Alexandre
BARCELONA
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La lupa

Els efectes de la gratuïtat són un dels grans en-
igmes del món de la cultura. Sovint s’hi fa re-
ferència com un objectiu associat al para-
digma de la democràcia cultural, malgrat que

gairebé tots els estudis econòmics demostren que el
seu impacte en la creació de públics és escàs. Així i tot,
hem de dir que parlar de cultura com una realitat uní-
voca és equívoc, atès que una biblioteca i un especta-
cle de teatre representen imaginaris molt diferents i
que la seva relació amb les dinàmiques pròpies del mer-
cat no tenen res a veure.

Darrere dels escenaris de l’art i de la cultura s’ama-
guen realitats paradoxals. Ens esforcem, per exemple,
a abaixar el preu de l’entrada a un museu d’art con-
temporani, però després d’una exposició les peces de cada
artista es revaloritzen molt. O ens neguem a reconèixer
la influència del mercat en sectors tan comercials com
la música, el llibre o el cinema. Ho corregeixo: no ens ne-
guem a reconèixer-ho, sinó sovint a posar-ho adequa-
dament en els nostres paràmetres de gestió. La gratu-
ïtat és un mite i alhora un problema. Diguem-ho clar.

El sector de l’art i la cultura viu immers en una du-
ríssima lluita contra la precarietat dels seus protago-
nistes. Fa 50 anys, Baumol posava en qüestió la vigència
de la productivitat com un factor per a l’abaratiment
de la cultura, cosa que molts anys abans ja havia as-
senyalat, per raons més ideològiques, la gent de l’es-

cola de Frankfurt. La productivitat, si s’escau, dismi-
nueix el cost de distribució, però no el de producció, cir-
cumstància que facilita un accés més favorable a la cul-
tura sempre que s’incrementi exponencialment la de-
manda. Això és el que hem pogut observar amb el crei-
xement de les plataformes audiovisuals, però cal as-
senyalar que aquest fenomen es fonamenta en l’apa-
rició de grans oligopolis globals i que els seus efectes
envers la redistribució dels beneficis econòmics són mí-
nims. De vegades, la tendència a la gratuïtat esdevé un
camí cap a la precarietat.

En l’àmbit cultural, la frontera entre el que és públic
i el que és privat és difosa. Els grans festivals, les expo-
sicions dels museus o els esdeveniments populars són
encàrrecs públics a empreses, companyies o associacions
privades. Els preus venen determinats pels costos de pro-
ducció, i el domini públic, més enllà de la relativa in-
tervenció en els criteris editorials, queda reduït als pre-
us d’exhibició, la qual cosa només és equitativa, demo-
cràtica i universal si els pressupostos públics creixen ex-
ponencialment. Per això la gratuïtat és sovint un me-
canisme de tria i selecció que redueix dràsticament l’o-
ferta artística potencial.

La gratuïtat, o els preus populars, haurien d’estar di-
rectament associats a l’exercici amateur de les arts i la
cultura, però plantegen un enorme conflicte quan els as-
sociem a les realitats professionals. Malbaraten la crea-

ció de valor i posen en qüestió la diferència essencial en-
tre qualitat i quantitat que requereix l’excel·lència artística.
Però, sobretot, poden esdevenir la llavor d’una estesa hi-
pocresia cultural. Si paga l’administració, qualsevol preu
és possible. Si paga l’usuari, qualsevol preu és un con-
flicte. Com si al final no ho pagués tot el ciutadà.

La gratuïtat, que no pas la bonificació discriminada,
pot generar una pèssima educació cultural. De vegades,
abaratim el preu per a qui pot pagar-ho i vol anar-hi, però
no aconseguim que hi vagin els que no hi van mai. La
gratuïtat pot contribuir a reforçar els elitismes culturals.

Convé saber que la gratuïtat sempre és una estra-
tègia econòmica, però de vegades no és una estratègia
educativa. És un recurs d’efectes imprevisibles i un mite
recurrent de les dialèctiques progressistes que rebut-
gen la lenta cocció de les transformacions socials.
Ampliar l’interès ciutadà per la cultura, aconseguir que
els músics toquin cada dia i que els teatres estiguin plens
de gom a gom és la millor manera d’abaixar preus, però
per arribar-hi el que cal és prestigi, seducció i, sobre-
tot, complicitat entre polítiques públiques i iniciatives
socials i privades. Mentrestant, els preus els decidirà el
mercat, pagui o no el ciutadà.

Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries 
Creatives de l’Ajuntament de Barcelona 

i regidor del Districte de Nou Barris

NLes millors
perles

El cantant Joan Dausà salta de l’escenari perquè el seu públic
el mantegi al més pur estil rocker, però la comunicació entre

artista i fans falla i acaba caient al buit. Bé, sobre un pati de
butaques. Sort que té una cançó que es diu Caure no feia mal...

L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, es
presenta a una de les seves propietats destral en mà

per fer fora uns okupes. Els okupes, per la seva part,
porten uns pals i no duen pantalons. Trieu equip.

Si algú diu que no vol sorpreses, feu-li cas. Una empresa
estatunidenca ha hagut d’indemnitzar un treballador amb

450.000 $ per haver-li fet una festa d’aniversari que li va causar
un atac de pànic perquè li recordava al divorci dels seus pares.

Una nena de sis anys de Michigan (Estats Units) porta
un suc a classe per compartir-lo amb els companys i els

acaba emborratxant a tots. Resulta que el suc en realitat
era un margarita de llimonada rosa. Un còctel, vaja.

LA FOTOAlbert Cadenet/ACN
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per Xavier Marcé

Gratuïtat cultural: entre el mite i el desencís
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Segueixen buscant en Baloo, el chihuahua 
desaparegut misteriosament a l’agost1

2
Compromís per a la reforma 
del Centre Social de Sants

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

Jordi Panyella presenta 
el seu nou llibre a les Cotxeres

Colau haurà de declarar com a investigada per
la querella del fons propietari del Bloc Llavors

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

@324cat: Els directius de Twitter han ac-
ceptat els termes de l’oferta feta per Elon
Musk fa deu dies: 54,20 dòlars per acció.
En total, 44.000 milions de dòlars.

@enricb: El CNI admet a El Paísque va espiar
dirigents independentistes, però no acla-
reix si va punxar Aragonès i assegura que ho
va fer amb autorització i control judicial.

#Catalangate

@punsix: Els Mossos han trobat ADN de la
noia violada a Igualada a l’habitació del de-
tingut, que està empresonat des de dis-
sabte a Brians 1 i vigilat perquè no se suïcidi.

#VioladorIgualada #AmoDeTwitter

La clau

Els darrers anys estan sent
molt negatius per a Barce-
lona i la seva àrea metro-

politana. I és que les polítiques du-
tes a terme pel PSC i els seus prin-
cipals socis, els comuns, han fet que
cada dia sigui pitjor viure-hi.

Hem de recordar que vam co-
mençar aquest any 2022 amb
una nova pujada d’impostos im-
pulsada per Ada Colau i el PSC,
però amb el suport, no menys im-
portant, d’ERC i de JxCat. Apujar
un 5% la taxa de tractament de re-
sidus com a recàrrec al rebut de
l’aigua o augmentar un 3% el tri-
but metropolità perjudica greu-
ment les famílies i les persones
amb menys recursos.

D’altra banda, amb la croada
contra el cotxe privat, amb la crea-
ció de la Zona de Baixes Emissions
(ZBE), sumada a un urbanisme tàc-
tic que fa cada dia més difícil entrar
o sortir de Barcelona, s’han donat

un cop contra un mur. Ara s’obre
la porta a les reclamacions de to-
tes les persones perjudicades,
que fins i tot s’han canviat de cot-
xe per aquesta ZBE que ha tom-
bat una sentència. Un nou i greu
error que paguem com sempre
entre tots mentre els seus res-
ponsables polítics defugen qual-
sevol responsabilitat al respecte.

Barcelona i la seva zona d’in-
fluència no poden perdre més
oportunitats. Necessitem polítics
que tinguin clares les prioritats i
que sàpiguen atraure noves in-
versions i propostes de creació de
llocs de feina, que cada dia són
més necessaris.

Mentrestant, Colau ha de

donar moltes explicacions per la
seva greu imputació. Aquells
que s’omplien la boca criticant
la resta de partits ara no com-
pleixen els seus codis ètics i no
donen la cara.

Amb aquest panorama me-
tropolità, alguns treballem per
construir una alternativa perquè,
quan arribi el moment, els ciu-
tadans puguin dipositar la seva
esperança en un projecte seriós
i rigorós que posi les persones al
centre de les seves prioritats.
Aquest és el projecte que propo-
sem els populars.

Manuel Reyes, president del PP
a la demarcació de Barcelona
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Una metròpoli en decadència
per Manuel Reyes

Els semàfors

L’Associació de Veïns de La
França, juntament amb altres
entitats del Poble-sec, han
muntat un grup de treball 

per demanar que una part de
l’antiga seu de la Tresoreria de la
Seguretat Social es converteixi

en un espai per als veïns.
pàgina 8AV de La França

L’edifici d’habitatges
cooperatius La Borda, de l’estudi
d’arquitectura LaCol, ha guanyat

el Premi Mies Van der Rohe
emergent 2022. Es tracta 
del guardó d’arquitectura

contemporània 
de la Unió Europea.

pàgina 10LaCol

Les obres a la part alta del parc
de Can Clos, començades a
mitjans d’abril, convertiran

l’espai en un pulmó verd de la
Marina del Port i connectaran 
el barri amb Montjuïc, la qual
cosa farà que estigui menys
aïllat de la resta de la ciutat. 

pàgina 10Ajuntament



7 | 

líniasants.cat27 d’abril del 2022Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 8

Sants-Montjuïc
líniasants.cat 13 d’abril del 2022

Demanen obrir al veïnat
uns baixos de l’Estat tancats

POBLE-SEC4Diverses entitats
del Poble-sec, com l’Associació de
Veïns de La França o l’Associació
de Veïns de Santa Madrona,  han
unit forces per crear un grup de
treball amb la idea d’assolir un ob-
jectiu comú: convertir una part de
la planta baixa de l’antiga seu de
la Tresoreria de la Seguretat So-
cial, situada al número 149 de l’a-
vinguda Paral·lel, en un espai
per als veïns 

Així ho explica el president de
l’entitat veïnal de la França, Josep
Guzmán, qui també especifica
que l’espai, propietat de l’Estat,
està tancat des de fa al voltant de

quatre anys. I, tenint en compte
les mancances del barri, el nou
grup de treball no concep des-
aprofitar aquesta part de l’edifici.
“Al Poble-sec hi ha una falta d’es-
pai públic brutal”, insisteix.

Per tal de canviar aquesta re-
alitat, el grup de treball, indica Guz-
mán, va traslladar la seva reivin-
dicació en el darrer Consell de Bar-
ri i, per part seva, el Districte ja l’ha
començat a moure. Ara només fal-
taria saber quant de temps s’hau-
rà d’esperar per conèixer si l’espai
serà per al barri o no. “No sé
quant pot trigar, però crec que po-
drien ser anys”, sentencia Guzmán.

HABITATGE4En una comparei-
xença feta ahir des del Parla-
ment, els representants de dife-
rents plataformes que lluiten per
la defensa de l’habitatge van de-
nunciar que s’havien imputat 18
persones més per intentar aturar
el març del  2020 el desnonament
del Bloc Llavors, ocupat llavors
per famílies vulnerables. Això
significa que, contant les quatre
detencions que hi va haver el
passat mes de febrer, s’estan in-
vestigant un total de 22 persones
per delictes de desordres públics,
danys, resistència a l’autoritat,
atemptat contra l’autoritat i le-
sions. A més, els investigats van
dir a la mateixa compareixença
que no aniran a declarar ni tam-
poc acudiran a les cites judicials. 

Els 22 activistes no són els
únics afectats per aquest cas. I és
que, d’altra banda, l’Audiència de
Barcelona ha reobert la causa
contra l’alcaldessa Ada Colau, els
regidors Marc Serra i Lucia Mar-
tín i una funcionària de l’àrea
d’Habitatge per la denúncia que
en el seu moment va posar el pro-

pietari del Bloc Llavors, el fons in-
versor Vauras, que els acusa de
“proximitat amb grups okupes”.
El que va provocar la reacció de
Vauras va ser que l’Ajuntament  el
multés per la seva negativa a ofe-
rir un lloguer social als ocupants.

Després que es conegués di-
lluns la reobertura del cas, el
consistori va comparèixer. El re-
gidor de Drets de Ciutadania i
Participació, Marc Serra, va la-
mentar que s’estigui acusant el go-
vern municipal “d’aplicar la llei

d’habitatge que protegeix els ve-
ïns”. “No podíem fer altra cosa”,
va afegir. Per part seva, Colau va
dir que és greu que es qüestioni
d’aquesta manera una adminis-
tració. “Sembla el món al revés,
se’ns investiga per fer complir la
llei a petició de qui se la salta”, va
afegir. Aquest fet, però, no acon-
seguirà, va assegurar, que el con-
sistori deixi de defensar els inte-
ressos de la ciutadania “per sobre
dels qui només volen obtenir el
màxim rendiment econòmic”.

Una imatge del dia del desallotjament. Foto: Blanca Blay/ACN

El desnonament del Bloc
Llavors deixa 18 imputats més

Fa quatre anys que aquesta part de l’edifici està tancada. Foto: Google Maps

Salut | Una escola clau per a la gent gran
L’Escola Popular de Salut del Poble-sec per a persones grans es posarà en
marxa el pròxim mes de maig. La idea del projecte és oferir activitats i un

espai de trobada perquè es pugui trencar amb la soledat no desitjada.
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4L’Agència Tributària de Catalu-
nya (ATC) publicarà el padró pro-
visional de tots els vehicles que
tributen per l’impost sobre les
emissions de CO2, que el Govern
català va implantar l’any passat, a
partir del dia1 de maig del 2022. 

Com a mesura de suport a la
ciutadania, i davant l'actual con-
juntura, la Generalitat de Cata-
lunya ha congelat les tarifes de
l'impost i no les incrementarà tal
com estava previst per llei en
aquest exercici.

Els contribuents podran con-
sultar les dades del padró provi-
sional i la quota que han de pagar
a la seu electrònica de l’ATC, ac-
cedint-hi amb el NIF i la matrícu-
la (per a un vehicle concret) o amb
identificació digital, utilitzant l’id-
CAT Mòbil o un altre certificat di-
gital, que permet visualitzar tots
els vehicles dels quals s’és titular.
Si cal fer-hi alguna modificació, es
podran presentar al·legacions
fins al 3 de juny.

Aquest impost verd, en línia
amb la fiscalitat ambiental que es
promou a Europa per lluitar con-
tra el canvi climàtic, grava les
emissions de CO2 de turismes,
furgonetes i motocicletes pel

seu impacte directe en l’efecte hi-
vernacle i l’escalfament global, i,
per tant, per les conseqüències
que poden tenir per a la salut de
la ciutadania.

Tot el que es recapta amb
l’impost es destina íntegrament al
Fons climàtic i al Fons del patri-
moni natural, i retorna a les per-
sones a través de la inversió en ac-
cions per millorar el medi am-
bient, fomentar la mobilitat sos-

tenible i la transició energètica,
prevenir incendis forestals i adap-
tar els boscos a l’emergència cli-
màtica, conservar els parcs natu-
rals i impulsar la recerca i la in-
novació per mitigar el canvi cli-
màtic, entre altres.

QUI L’HA DE PAGAR?
Han de pagar l’impost les perso-
nes (físiques i jurídiques) que du-

rant l’any 2021 han tingut domi-
cili fiscal a Catalunya i han estat ti-
tulars d’un vehicle (turisme, fur-
goneta o motocicleta). També hi
estan obligades les persones ju-
rídiques sense residència fiscal a
Catalunya però que, durant el
2021, hi han tingut un establi-
ment, sucursal o oficina i han es-
tat titulars d’algun vehicle do-
miciliat a Catalunya.

Estan exempts de pagament
els vehicles 100% elèctrics, els ci-
clomotors, els camions o vehicles
de més de 3,5 tones, els autocars,
els vehicles autoritzats a trans-
portar més de 9 persones (in-
cloent-hi el conductor) i els vehi-
cles adaptats per a la conducció
de persones amb mobilitat re-
duïda. Els vehicles amb matrícu-
la de vehicle històric i els vehicles
clàssics gaudeixen d’una bonifi-
cació del 100% de la quota ínte-
gra i, per tant, tampoc tributen.
Així mateix, no han de pagar l’im-
post els titulars de vehicles que,
conjuntament, no superin els 6
euros de quota a ingressar.

Cal destacar que, si es domi-
cilia el pagament de l’impost
abans del 15 de juliol del 2022,
s’obté una bonificació del 2%.

L'impost a les emissions de CO2 
dels vehicles: un compromís conjunt 
per lluitar contra el canvi climàtic

» A partir de l’1 de maig es podrà consultar el padró provisional de vehicles 
i la quota a pagar al web de l’Agència Tributària de Catalunya

4L’1 de setembre del 2022 es
publicarà el padró definitiu de ve-
hicles que tributen per l’impost.
Les dates de pagament són les
següents:

aVehicles amb pagament do-
miciliat: càrrec en compte a par-
tir del 7 de novembre del 2022. 

aVehicles amb pagament no
domiciliat: si ja van tributar l’any
anterior, de l’1 al 20 de novembre
del 2022. Els vehicles de nova tri-
butació han de pagar segons la
data que s’indiqui a la notificació
que rebran.

Si no s’ha domiciliat el paga-
ment, es pot pagar a través de la
seu electrònica de l’ATC, al telèfon
012, al telèfon de L’ATC us truca (93
551 51 51), en entitats financeres
col·laboradores, a les oficines de
Correus i a totes les oficines i de-
legacions de l’ATC, amb cita prèvia.

L’Agència Tributària de Cata-
lunya posa a disposició de la ciu-
tadania i dels contribuents els
canals d’atenció següents:

aSeu electrònica de l'ATC: tota
la informació sobre l’impost, as-
sistent virtual, consulta del padró,
pagament, domiciliació i altres
tràmits relacionats.

atc.gencat.cat/impostco2

aTelèfon 012. Consultes de ca-
ràcter general i pagament auto-
matitzat.

aL’ATC us truca (93 551 51 51).
Telèfon d’assistència en la tra-
mitació.

aOficines de l’ATC. Únicament
amb cita prèvia. 

atc.gencat.cat/citaprevia

Per saber-ne més, visiteu el
web impostco2.gencat.cat. 

Dates, canals de 
pagament i d’atenció 

Tot el que es recapta
es destina a fer front
al canvi climàtic

L’AP-7 a l’altura de Martorell, en una imatge d’arxiu. Foto: Mar Martí/ACN

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

» Es congelen les tarifes de l’impost i no s’aplica, per tant, 
l’increment que estava previst per llei en aquest exercici
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ARQUITECTURA4L'edifici d'ha-
bitatges cooperatius La Borda, de
l'estudi d'arquitectura LaCol,
que està situat al carrer de la
Constitució del barri de la Bor-
deta, ha guanyat el Premi Mies
Van der Rohe emergent 2022, el
guardó d'arquitectura contem-
porània de la Unió Europea.

L’edifici, que es va estrenar el
2018, s’ha convertit en tot un re-
ferent d’una forma alternativa de
fer habitatge gràcies al seu es-
perit cooperatiu. Es tracta d’una
promoció autoorganitzada pels
seus usuaris per accedir a un ha-
bitatge “digne, no especulatiu i
que posi en el centre el seu valor
d’ús, a través d’una estructura
col·lectiva”, expliquen des del
mateix estudi d’arquitectura La-
Col. El projecte de fer una co-
operativa d’habitatges va néixer
el 2012 com una iniciativa més
de tot el projecte comunitari i ve-
ïnal de Can Batlló en el marc de
la recuperació del recinte in-
dustrial i del teixit veïnal i co-
operatiu santsenc.

Al bloc hi viuen 28 famílies
que van fer una aportació inicial
a la cooperativa i paguen una
quota mensual pels seus pisos
d’entre 40 i 78 metres quadrats
construïts en un solar propietat
de l'Ajuntament, que en cedeix

l'ús per un temps. Té sis plantes
i més de 25 metres d’altura.
També és l'edifici construït amb
estructura de fusta més alt de
l’Estat i és sostenible des del
punt de vista mediambiental. 

“IMPENSABLE FA UN TEMPS”
El premi ha estat rebut amb
molta alegria a l’estudi d’arqui-
tectura LaCol.  Un dels seus so-
cis, Pol Massoni, explica a Línia
Sants que estan “molt contents”
perquè es tracta “d’un dels re-
coneixements europeus més im-
portants”. La categoria emer-

gent, concretament, “premia
una altra manera de fer arqui-
tectura, uns valors diferents
dels establerts que potencien
un projecte comunitari”, afe-
geix Massoni. 

Al mateix temps, aquest soci
de LaCol també reivindica  el fet
d’haver aconseguit aquest pre-
mi tractant-se “d’un projecte
relativament jove”. “Això era
impensable fa un temps, perquè
és un edifici que surt del cànon
establert i, a vegades, és difícil fer
valdre aquests projectes”, con-
clou Massoni.

Els veïns, a l’interior de l’edifici. Foto: Ajuntament

L’edifici cooperatiu La Borda,
Premi Mies van der Rohe

Obres al parc de Can Clos per
connectar millor la Marina 

URBANISME4Les obres a la
part alta del parc de Can Clos,
que van començar a mitjans
d’abril, convertiran el parc en un
pulmó verd de la Marina del
Port, ja que de la urbanització de
24.000 metres quadrats que hi
ha prevista, més de 9.000 seran
zones verdes. Aquests nous es-
pais connectaran el barri amb la
muntanya de Montjuïc, la qual
cosa reduirà els efectes d’un
dels problemes més greus del
barri: el seu aïllament respecte
de la resta del districte i la ciutat. 

Amb aquestes obres també
es farà una nova zona de jocs in-
fantils de més de 270 metres
quadrats. Tindrà gronxadors,
tobogans i un rocòdrom, entre
altres. Paral·lelament, també es
posarà nou mobiliari urbà, com
ara bancs, cadires, aparcament

per a bicicletes i diverses fonts i
es faran nous camins i es plan-
taran més arbres. Tot això sig-
nifica que els veïns del barri
guanyaran nous espais per pas-
sar l’estona o passejar.

PLA NATURA 2030
La transformació que viurà el
parc és part del Pla Natura 2030,
que té l’objectiu d’augmentar el
nombre de zones verdes de la
ciutat i conservar-les millor. El
projecte ha estat impulsat per
l’Institut Municipal d’Urbanisme
(IMU) i la seva inversió és d’uns
6,3 milions d’euros. 

Pel que fa a la seva durada, es
preveu que sigui d’entre 14 i 17
mesos. És a dir, que si tot va bé
i no hi ha cap retard, el nou parc
de Can Clos serà una realitat l’es-
tiu del 2023.

Una imatge virtual de l’espai un cop acabin les obres. Foto: Ajuntament

Sants-Montjuïc
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La pluja va anul·lar la

Mostra de Comerç de Creu

Coberta que estava pre-

vista per al passat cap de

setmana. Malgrat això, i

per mitjà d’un permís ex-

traordinari del regidor, les

parades de llibres i flors

van poder sortir al mig de

l’eix, establint-se dues pe-

tites àrees de fira.

Davant del Mercat del

barri, l’Abacus, la il·lustra-

dora Esther Voltà, els 

escriptors Artiz Fernández 

i Marcel Fité,

l’Asha Miró,

OpenCor, el

Quiosc Bambú

i Ediciones Ca-

rena van com-

partir un gran

espai de litera-

tura amb l’associació. D’al-

tra banda, Re-Read també

va poder sortir a davant del

seu establiment, igual que la

papereria Bureau Vallée, així

com diverses floristeries.

El dissabte, a més, ens

va acompanyar una dele-

gació de Mèxic, encapça-

lada pel subsecretari de

turisme de l’estat de Mi-

choacán, i els alcaldes de

Pátzcuaro i Paracho, que

van conèixer com un eix

comercial celebra aquest

tipus d’activitats públi-

ques. Van venir acompan-

yats d’un personatge

singular vestit de papallona

monarca.

La pluja va aigualir una

jornada que havia de ser

espectacular.

Associació de Comerciants

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 408 27 d’abril del 2022  

Creu Coberta
Un Sant Jordi diferent

Un gran ‘alebrije’ d’Oaxaca arriba a Creu Coberta
Fruit de l’acord de l’eix co-

mercial Creu Coberta i MEXCAT

- Associació Cultural Mexicano

Catalana amb el govern de l’es-

tat d’Oaxaca, a Mèxic, s’ha ins-

tal·lat aquests dies al Meeting

Point un alebrije mexicà, una fi-

gura tradicional que barreja di-

versos animals. En aquest cas,

un brau i una àliga, decorades

per artesans populars. Figures

germanes com aquesta s’han

exposat i s’exposen a llocs com

l’entrada de l’edifici de Nacions

Unides o el Rockefeller Center.

Tota la mostra es podrà veure al

nostre barri abans que marxi

cap a Madrid, on s’instal·larà a

la plaça Mayor, i més tard a

FITUR. L’acte de col·locació i

exhibició al bell mig de Creu Co-

berta va comptar amb la pre-

sència del ministre de turisme

de l’estat d’Oaxaca.
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&
Creu Coberta

La San Miguel Biergarten al Poble Espanyol
aposta per la cultura cervesera i l’oci
Del 29 d’abril a l’1

de maig i del 6 al 8 de maig, el re-

cinte de Montjuïc tornarà a ser el

punt de trobada dels amants de la

cervesa i el bon menjar i es con-

vertirà aquest cop en un Biergar-

ten a l’estil berlinès. Per novè any

consecutiu, cervesa i gastronomia

es combinaran amb tallers, de-

gustacions, música en directe i

DJs en una edició de la San Mi-

guel Biergarten més urbana i ac-

tual que les anteriors.

Els assistents podran triar entre

20 varietats de cervesa diferents i

especialitats alemanyes de menjar:

frànkfurts, bratwurst, pikantwurst,

cervela, garró, amanida Kartoffel...

així com opcions veganes i propos-

tes per als més petits.

L’accés a la Biergarten reque-

reix la compra prèvia d’algun dels

menús disponibles (cerveser,

frànkfurt, garró, vegà, infantil) a

www.poble-espanyol.com o de

www.biergartenbcn.com i inclou la

visita a tot el Poble Espanyol.

La San Miguel Biergarten con-

tinua apostant per difondre la cul-

tura que envolta la cervesa. Amb

aquest objectiu, s’impartiran di-

versos tallers per aprendre a tirar

cervesa i per descobrir els mati-

sos de sabor entre diferents va-

rietats de cervesa i es proposaran

maridatges (algunes d’aquestes

activitats requereixen inscripció

prèvia online, ja disponible).

El Poble Espanyol és un dels

equipaments més emblemàtics de

la muntanya de Montjuïc i de la ciu-

tat. Amb més de 40.000 m² i més

de 90 anys d’història, el recinte in-

clou més de 100 edificis que repre-

senten l’arquitectura tradicional de

tot un país i destaca també pel seu

contingut en artesania, art contem-

porani i tradicions.

Des de ja fa anys, i ara més que

mai, el Poble Espanyol es manté

ferm en el seu compromís d’oferir

activitats culturals i d’oci per a tots

els públics en un espai monumental

i històric, únic a Barcelona.

INFORMACIÓ PRÀCTICA:

SAN MIGUEL BIERGARTEN
FESTA DE LA CERVESA (9a edició)
POBLE ESPANYOL (plaça Major)

Del 29 d’abril a l’1 de maig 
i del 6 al 8 de maig de 2022

Dates i horaris:
Divendres 29 d’abril de 18h a 1:30h 
Dissabte 30 d’abril de 12:30h a 1:30h 

Diumenge 1 de maig 
de 12:30h a 22:00h 

Divendres 6 de maig de 18h a 1:30h 
Dissabte 7 de maig de 12:30h a 1:30h 

Diumenge 8 de maig 
de 12:30h a 22:00h

13 | 
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Com diu la dita, qui avisa no és tra-
ïdor. I no es pot dir que el govern
municipal no hagi avisat. En una
sessió del ple de l’Ajuntament de
finals de gener, l’alcaldessa Ada
Colau afirmava que el 2022 seria
un any de “reformes” que gene-
rarien “molèsties i dificultats”.
Colau afegia que totes les obres
valdran la pena “perquè el 2023
estrenarem ciutat”. En el mateix
ple, l’alcaldessa assenyalava que
“es pot compartir més o menys
aquest model, però el que no es pot
dir és que Barcelona no té pro-
jecte”. “El 2022 serà un any d’o-
bres a Barcelona”, sentenciava.

No són poques les reformes
que es duran a terme els pròxims
mesos. De fet, la tinenta d’alcaldia
d’Ecologia, Urbanisme, Infraes-
tructures i Mobilitat, Janet Sanz,
resumia les més importants en
una entrevista al programa Bàsics
de beteve i, en la mateixa línia que
Colau, deia que la ciutat “s’està re-
fent per ser millor”. “És com quan
fas obres a casa teva: saps que tin-
dràs uns mesos que seran com-
plicats, però que exigeixen pa-
ciència”, argumentava Sanz per
afegir que el govern demana “em-
patia i es disculpa per avançat per
un canvi que serà per a millor”.

En aquest sentit, entre els
canvis que destacava la tinenta
d’alcaldia hi ha la unió del Tram-
via. Les obres d’aquesta infraes-
tructura van començar a princi-
pis de març i duraran 21 mesos.
La previsió és que la unió sigui
una realitat a finals del 2023 o a
principis del 2024.

LES OBRES, EN XIFRES
El nombre de projectes que han
arrencat el darrer any no deixa
lloc a dubtes. Tal com ha pogut

comprovar aquesta publicació, en
només els quatre primers mesos
del 2022 l’Ajuntament i els or-
ganismes que en depenen han
posat en marxa 144 projectes
d’obra. En tot el 2021 se’n van ini-
ciar 301, el 2020 n’eren 142, el
2019 en van ser 290 i el 2018, any
previ a les eleccions, 263.

Amb tot, l’increment d’obres
d’enguany s’aprecia en les valo-
rades en més de 10 milions d’eu-
ros, és a dir, les que marquen el
model de ciutat que té el consis-
tori. Aquí es veu l’enorme con-
centració d’obres que viurà en-
guany la capital catalana.

Segons la pàgina de contra-
ctació pública de la Generalitat de
Catalunya, des del 2018 l’Ajun-
tament ha iniciat 17 obres amb un
cost superior als 10 milions d’eu-
ros. D’aquestes, vuit s’han licitat
el 2022. Juntament amb les ob-
res del Tramvia, en aquest grup
de projectes hi trobem la cons-
trucció de pisos socials i de nous
equipaments de barri.

TRANSFORMAR LA CIUTAT
Moltes obres que s’engeguen ara
s’acabaran abans de les pròxi-
mes eleccions municipals. Això po-
dria fer canviar la percepció dels
votants respecte dels partits que
governen Barcelona de cara a les
urnes. La mateixa Janet Sanz re-
coneixia que “arribarem a les elec-
cions amb algunes d’aquestes ob-
res acabades”, però negava que fos
per “un tema electoral”.

“Nosaltres ens vam presentar
a les eleccions per transformar la
ciutat, i totes les obres formen
part d’un model de ciutat on vo-
ler i poder viure, perquè després
de la pandèmia molta gent s’ha
plantejat si volia seguir a Barce-
lona”, explicava Sanz.

També és cert que, històrica-
ment, l’any abans de les eleccions
els ajuntaments tiren endavant
els seus projectes més ambiciosos.
Això, lluny de tenir a veure amb
els comicis, està relacionat amb
el fet que les iniciatives més cos-
toses requereixen uns processos

llargs fins a arribar-se a materia-
litzar. Així, els projectes que es
pensen a principis del mandat s’a-
costumen a fer al quart any.

Si a més hi afegim que la pan-
dèmia i el confinament han pogut
endarrerir alguns projectes, par-
lar d’electoralisme pot ser con-
trovertit. Ara bé, hi ha qui veu amb
suspicàcia que, després de set
anys al govern, els comuns –amb
els seus socis del PSC, perquè
han governat junts durant molts
d’aquests anys– no hagin tingut al-
tres moments per posar en mar-
xa els seus projectes més icònics.

Des de Junts, per exemple, el
conseller municipal i portaveu del
partit a l’Eixample, Albert Cerrillo,
afirma que “l’alcaldessa necessita
vendre algun projecte i ho està in-
tentant fer al final del mandat”. Per
a ell, els tres últims anys han estat
temps “perdut” i ara s’estan fent
“de pressa i corrents” projectes que
s’havien anat ajornant.

Per la seva banda, i en una lí-
nia similar, Jordi Castellana,

d’ERC, creu que “quan deixes els
deures per a darrera hora s’acaba
creant un caos”. “La Via Laietana
o les Rambles ja haurien d’estar en
fase de finalització i no a l’inici de
les obres”, apunta. Així mateix,
Castellana afirma que l’Ajunta-
ment ha decidit “concentrar tota
la inversió al centre mentre man-
té abandonats el Carmel, la Tei-
xonera, el Besòs o la Marina”.

Sigui com sigui, si els comuns
i el PSC no volen que els seus
plans els suposin un tret al peu de
cara a les eleccions, caldrà que fa-
cin bones les recomanacions de la
Sindicatura de Barcelona. Sense
entrar a valorar si es tracta o no
d’electoralisme, el 7 d’abril, en
una entrevista a TVE, David Bon-
dia, el síndic de la ciutat, dema-
nava que, si com deia Ada Colau
aquest és un any d’obres, s’in-
formi de “les repercussions que
poden tenir”. “La ciutadania vol
veure si totes aquestes obres que
tindrem d’ara fins al 2023 afec-
taran la seva vida”, deia Bondia.

Necessitat o electoralisme?
» La ciutat ja ha començat a viure un final de mandat amb una gran quantitat d’obres importants
» L’Ajuntament ja ho havia alertat i defensa els projectes, però l’oposició hi veu mala planificació

La del Tramvia és una de les obres més importants del final del segon mandat d’Ada Colau. Foto: Albert Alexandre

Albert Alexandre
BARCELONA
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TRADICIÓ4Està clar que el Sant
Jordi d’enguany no va ser un dia
fàcil. Va ploure, va caure cala-
marsada tres vegades i va haver-
hi fortes ratxes de vent, i això va
repercutir en diverses botigues
que havien estat esperant amb
moltes ganes aquest dia tan as-
senyalat. Un exemple és el cas de
l’Associació de Comerciants Creu
Coberta. Tal com explica el seu
cap de comunicació, Albert Tor-
ras, dos dies abans de la diada
van decidir suspendre la Mostra
de Comerç al carrer que havien
preparat. “Finalment, vam con-
firmar que havíem fet bé perquè
va ser un caos”, diu.

La decisió de Creu Coberta,
però, no va impedir que mun-
tessin parades els comerços as-
sociats vinculats a tot el que im-
plica la diada: llibreries, edito-
rials i floristeries, entre altres. Tal
com reconeix Torras, en el seu
cas no podia ser d’una altra ma-
nera perquè “era el seu dia”.
Tot i el temporal, la jornada d’a-

quests establiments, afirma, va
ser correcta, ja que quan no plo-
via els carrers “s’omplien de
gent”. “Va ser un dia bo compa-
rat amb la resta de dies de l’any,
però un de dolent per ser Sant
Jordi”, admet.

Està clar que no es pot viat-
jar en el temps i millorar les con-
dicions del passat 23 d’abril,

però sí que es pot tornar a om-
plir de vida els carrers celebrant
la Mostra de Comerç que no  va
poder ser. I això és el que ha fet
l’eix comercial, que ha decidit ce-
lebrar-la el pròxim 7 de maig.
“Hem convocat tots els socis i in-
tentarem omplir tot el carrer de
Creu Coberta”, afirma. 

ELS LLIBRETERS
En altres punts de la ciutat, la si-
tuació es va viure pitjor. Algunes
parades van volar i els llibres es
van mullar, la qual cosa va fer
que algunes llibreries denun-
ciessin que l’Ajuntament no ha-
via pres prou mesures per fer
front al mal temporal. 

Una d’elles és La Carbonera,
del Poble-sec. Tal com van insis-
tir des de la llibreria, no es va re-
accionar fins que van arribar
pluges “torrencials”, quan “ja era
tard”. I això, van recalcar, ha
desencadenat conseqüències:
“Moltes companyes hem perdut
centenars d’euros a base de llibres

xops. També deixarem d’ingres-
sar el que ens fa sobreviure tot l’a-
gost”. Per tot plegat, tant l’Ajun-
tament com la Generalitat s’han
compromès a buscar solucions
per compensar les pèrdues dels
llibreters. Una opció que hi ha al
damunt la taula és fer un altre
Sant Jordi en una nova data.

UnSant Jordi aigualitat
» L’eix comercial Creu Coberta va suspendre la seva Mostra de Comerç al carrer a causa del temporal
» Algunes llibreries van alertar que l’Ajuntament no havia pres prou mesures per fer font a les pluges

Les pluges van ser una de les constants del passat 23 d’abril. Foto: Associació de Comerciants de Creucoberta

Restauració | Cinquè aniversari de La Rasposa
El bar vegà i llibreria feminista La Rasposa, situat al número 47 del carrer

Tapioles, va celebrar el passat 24 d’abril el seu cinquè aniversari
organitzant activitats com un monòleg o un micro obert de poesia.

La Mostra de Comerç al
carrer de Creucoberta
se celebrarà el pròxim 
dissabte 7 de maig
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Esports

"Durant un mes i mig el meu te-
lèfon ha estat la continuació de les
meves orelles. M'hi he passat
moltes hores trucant i intentant
localitzar exjugadors i persones
que han fet molt pel club. Era in-
descriptible sentir les seves veus
d'alegria perquè veien que els re-
cordàvem. Hi ha molta gent que
ha posat el seu granet de sorra per
arribar a aquesta efemèride i vo-
lem que la gaudeixin també",
descriu Montse Dot, expresiden-
ta de la UE Sants. Em fa de guia
a l'exposició del centenari de l'en-
titat que es pot visitar fins dissabte
al Centre Cívic Cotxeres de Sants.

A Dot li dol que Enric Torra
no hagi pogut gaudir dels 100
anys del club de la seva vida.
Mort l'any 2015, Torra va ser de-
legat del primer equip durant 54
temporades, president durant

tres anys, l'autor del llibre del
75è aniversari... "L'Enric no te-
nia descendència i estava molts
pels seus nebots i nebodes. De
fet, una ha passat per aquí fa un
moment. Ell ha estat qui millor
ha guardat i cuidat la memòria
del club", afegeix Dot.

Torra era metòdic i constant
amb el seu amor per la UE Sants,
amb el seu compromís per con-
servar material i records del club,
i retallava la informació que tro-
bava als diaris i revistes, sobre-
tot quan l'entitat tenia molt més
espai als mitjans. Segur que se
sentiria orgullós de com està
muntada l'exposició del cente-
nari. Hi és present molt del ma-
terial que va anar recopilant Tor-
ra, que havia somiat molt amb
com viuria el 26 d'abril de 2022,
just ahir, el dia que es complia l'e-
femèride del naixement del club. 

L'exposició toca la fibra a qui
viu la UE Sants, però també a qui
potser li queda més lluny o l'aca-
ba de descobrir. És un viatge

apassionant ple d'anècdotes, com
la gira per Alemanya de 1925,
amb un balanç de tres victòries i
dos empats, o el conflicte amb el
València FC, que com que no vo-
lia pagar traspàs pel porter Jesús
Pedret, l'havia fet jugar amb el
nom d'Olegario. La UE Sants va
denunciar el cas a la Federació i
va rebre una quantitat. A l'expo-

sició podem llegir les cartes que
es van enviar els dos clubs.

Qualsevol persona veu que és
un club supervivent que durant
tota la seva existència ha lluitat a
contracorrent i que no ha tingut,
com destaca Dot, "un camp on ju-
gar amb la tranquil·litat de saber
que és casa seva". Hi ha, per ex-
emple, diferents records de l'úl-

tim dia que es va jugar al camp
del carrer Galileu, el 23 de febrer
de 1964 contra el Girona FC, i en-
derrocat per fer-hi l'avinguda de
Madrid, samarretes de diferents
èpoques i la pilota amb la qual la
UE Sants va guanyar el Campio-
nat de Catalunya juvenil el curs
1960-1961. Hi ha també un re-
portatge audiovisual que es pot
veure al mòbil gràcies a un QR. I,
és clar, moltes fotografies i detalls
de diferents seccions que ha tin-
gut el club (rugbi, handbol, boxa,
lluita lliure, ciclisme...). Ara en té
d'atletisme i de futbol.

El primer equip femení acaba
de celebrar l'ascens de categoria
i el masculí es jugarà aquest di-
umenge la permanència a la Ter-
cera Divisió RFEF sense depen-
dre d'ell mateix. El conjunt de Tito
Lossio ha de guanyar a casa l’FC
Vilafranca i esperar que la UE Fi-
gueres no superi la UE Sant An-
dreu i que l'EC Granollers perdi
contra el CF Pobla Mafumet. Se-
ria el millor regal d’aniversari. 

Un racó de l’exposició del centenari de la UE Sants. Foto: Toni Delgado

Cuidar lamemòria de laUE Sants
» El Centre Cívic Cotxeres de Sants acull fins dissabte una exposició sobre el centenari de l’entitat 
» Part del material és d’Enric Torra, mort l’any 2015 i que va ser delegat del primer equip 54 cursos

Bàsquet | El JAC Sants, tercer al Campionat júnior de Catalunya
El Júnior A masculí va guanyar per 65-60 el Bàsquet Manresa el passat 24 d'abril i va
acabar tercer el Campionat de Catalunya. Un èxit que el classifica per al Campionat
d'Espanya, que es disputarà del pròxim diumenge 1 de maig al 7 de maig a Huelva.

Toni Delgado
SANTS
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Entre Nova York i Berlín, el Charlie, la Mo-
nica, l’Amy i el Krystof tenen entre 30 i 40
anys i se senten atrapats en una vida que
no els satisfà. Desesperats, emprendran
un viatge als inferns per fugir d’una bui-
dor que no saben com superar. Les seves
històries s’entrecreuaran i intentaran
aprendre què vol dir estar vius.

Al teatre La Biblioteca de Barcelona.

Teatre

Abraçades insuportablement...
Ivan Viripàiev

Mishima ha publicat nou disc després de
cinc anys d’Ara i res (Warner, 2017). El grup
barceloní presentarà L’aigua clara (The
Rest Is Silence), d’onze cançons, en un
concert a l’Auditori de Girona el 6 de maig.
El cantant de la banda, David Carabén, ha
explicat a l’ACN que els temes d’aquest
àlbum estan fets “des d’una veu que s’en-
fronta a les pròpies fragilitats i incerteses”.

Música

Hi ha un vincle indissoluble entre la be-
llesa i la mort. Els turistes estan apagant
la llum de la ciutat més bonica del pla-
neta. L’agonia de les últimes dècades ha
desfermat la ira entre els venecians, que
s’han organitzat per frenar la invasió. Un
grup de turistes espanyols viatja a Ve-
nècia amb intenció de divertir-se, però
es veuran obligats a lluitar per sobreviure.

Pelis i sèries

Veneciafrenia
Álex de la Iglesia

L’aigua clara
Mishima

Cinema d’autor 
Torna el D’A Film Festival, el Festival Internacional de Cine-
ma d’Autor de Barcelona, que enguany celebra la seva 12a
edició. Del 28 d’abril al 8 de maig es projectaran fins a 124
pel·lícules a sis espais de la ciutat: el CCCB (el teatre, el hall
i l’auditori), els cinemes Renoir Floridablanca, la sala Zum-
zeig i la Filmoteca de Catalunya. Destaquen títols com Al-
carràs, de la directora catalana Carla Simón, guanyadora
de l’Os d’Or de la Berlinale, encarregada de donar el tret
de sortida del D’A Film Fest. Tancarà l’edició Cinco lobitos,

d’Alauda Ruiz de Azúa, protagonitzada per Laia Costa.

C. Tangana, El Madrileño... És igual el nom
que faci servir. A aquestes altures el coneix

tothom. Antón Álvarez (Madrid, 1990) –
aquest és el seu nom real– ha revolucionat

el panorama musical espanyol, sobretot
amb el seu darrer disc, El Madrileño (Sony
Music, 2021). Ara està fent la gira d’aquest
àlbum, batejada com Sin cantar ni afinar
Tour, i està superant amb escreix les ex-
pectatives del seu públic. El passat dia
23 va fer caure el Palau Sant Jordi de

Barcelona amb un concert sorpre-
nent i ambiciós, que va comptar

amb estrelles convidades com Esto-
pa, Jorge Drexler, La Húngara, El

Niño de Elche o Kiko Veneno. Una
desfilada de talent inigualable.

C . T A N G A N AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el cantant espanyol de moda
El seu disc ‘El Madrileño’ l’ha consolidat com a tal

Famosos

Un concert molt aclamat a Barcelona
Va deixar bocabadat el públic del Palau Sant Jordi 

Encara l’estan paint
Qui hi va anar segueix sense paraules i qui no, se’n penedeix

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A Benvolguda, Empar Moliner exhibeix
el seu talent literari en un relat commo-
vedor i inoblidable sobre l’amistat, el pas
del temps, el perdó i la cruesa secreta,
mai explicada i sempre suavitzada, del
climateri. Aquesta novel·la, que va rebre
el Premi Ramon Llull el gener passat, ha
estat la més venuda aquest Sant Jordi i
serà traduïda a l’anglès.

Llibres

Benvolguda
Empar Moliner

| The Serpent Rogue
Dominar l’alquímia, explorar territoris desconeguts i domar bèsties salvatges

seran alguns dels teus reptes en aquest joc. Per a PC, PS5, Xbox i Switch. 
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

TASQUES

Si apliques el consell anterior, reduiràs el teu estrès, un pas clau 
per millorar la teva atenció i recordar tot el que has de fer 

RECORDATORIS

ESTRÈS

TÈCNIQUES

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

i MENT

Surts de casa amb pressa i, un cop ets al carrer, hi has de tor-
nar perquè t’has descuidat la cartera. Fa dos anys que hem
de dur mascareta al transport públic i avui te l’has tornat a

oblidar. Havies quedat amb algú i no ho has recordat fins que
has rebut el missatge de “passa alguna cosa?”. Si aquestes situa-
cions et resulten familiars, ets una persona despistada. És pro-
bable que pensis que simplement ets així i que no té solució,
però hi ha alguns consells que pots aplicar per millorar.

El més important és que deixis de fer tantes coses alhora i que
centris l’atenció en les coses importants. Sembla una ximpleria,
però el món actual, ple d’estímuls i amb la idea que el multitas-
king és viable, no ens ho posa fàcil. Quan oblides alguna cosa, no
és perquè no tinguis bona memòria: és perquè tens massa coses
al cap. Això ajudarà a reduir el teu nivell d’estrès, un pas impres-
cindible per millorar la teva atenció i, per tant, recordar amb més
facilitat totes les tasques que tens pendents. Mentre treballes tot
això, pots ajudar-te amb recordatoris i alarmes al mòbil per no
oblidar coses importants. D’altra banda, també pots practicar tèc-
niques com el mindfulnesso la meditació per estar més present.

Recorda no oblidar-te’n

Deixa de fer tantes coses alhora: el ‘multitasking’ fa que tinguis
massa coses al cap i, per tant, que et despistis més

Les claus

Pots ajudar-te amb recordatoris: fes servir post-its o
programa’ls al mòbil, preferiblement amb una alarma

Pots posar en pràctica tècniques com el mindfulness o la
meditació per aconseguir estar més present en el moment
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