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La Mostra d’Entitats del
Poble-sec arriba a la seva
30a edició aquest dissabte

El periodista Joan Lluís
Garcia serà el pregoner
de la Festa Major
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El veïnat d’Hostafrancs
alerta que el barri està brut
L’associació de veïns impulsa una campanya contra l’incivisme i també assegura que hi ha inseguretat pàg 10

I Can Vies?
L’espai fa 25 anys amb el debat sobre el seu futur apagat

FUTBOL INCLUSIU pàg 20

Gran èxit del primer
torneig del CE Terra
Negra i Dj’s pel Canvi
DENUNCIEN RETALLADES pàg 10

Foto: Línia Sants

La residència Mossèn Vidal
Aunós, en el punt de mira
GASTRONOMIA pàg 11
pàg 3

Torna l’esperada ruta
de tapes de Creu Coberta
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Un dels actes que s’han organitzat en els darrers temps des de Can Vies. Foto: Twitter (@SomCanVies)

Quin futur li espera a Can Vies?
» El debat sobre què ha de passar amb l’icònic espai santsenc fa anys que no s’afronta des del consistori
» Comuns i socialistes tenen visions diferents i el veïnat demana un nou pla urbanístic de consens
Alba Losada
SANTS
Ja han passat vuit anys, però és
impossible oblidar els disturbis
que es van viure a Sants i altres
punts de la ciutat la darrera vegada que es va intentar desallotjar el
centre social autogestionat Can
Vies, ocupat des del 1997.
Durant gairebé una setmana
del maig del 2014 va ser habitual
veure contenidors en flames que
tenien el destí de convertir-se en
barricades, pancartes reivindicatives –“Can Vies no es toca”–, càrregues policials, cassolades de veïns i la grua que havia d’enderrocar l’edifici de Can Vies cremant.
Una part del moviment ocupa i social de la ciutat va deixar molt clar
que Can Vies no es tocava.

Aquests fets van tenir lloc durant el govern de l’exalcalde Xavier
Trias. Des que la seva successora,
l’alcaldessa Ada Colau, va arribar
a l’Ajuntament, la possibilitat de
desallotjar el centre social va desaparèixer de seguida de l’agenda.
Can Vies ha guanyat anys de vida,
fins al punt de celebrar, el passat
mes de maig, el 25è aniversari
amb l’organització de diverses activitats. Sobre el seu futur, fa
temps que no se’n parla i segurament no se’n tornarà a parlar fins
al pròxim mandat.
LES FORCES POLÍTIQUES
Des del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament, amb Janet
Sanz al capdavant, i Barcelona En
Comú –el partit de Sanz–, tenen
la mateixa opinió sobre el futur de
l’espai. Parlen, primer de tot, de
consens. La solució, afirmen, és ar-

ribar a un acord amb la majoria del
veïnat i les entitats de Sants. En segon pla –el més important–, recalquen que per arribar a aquesta solució no fa falta enderrocar
Can Vies, sempre que es pugui tirar endavant la cobertura de les
vies de Sants. “L’edifici no són només quatre parets, sinó que és un
referent cultural i polític important
i amb un fort component intergeneracional”, assenyalen.
Una opinió gairebé contrària
la té el partit que governa amb els
comuns, el PSC. Fonts de la formació expliquen que són partidaris d’un canvi radical que transformi l’espai en un equipament
municipal. “Tot i ser un símbol per
una part petita de la ciutadania,
Can Vies no és d’utilitat pública per
al conjunt del veïnat”, indiquen.
Pel que fa al punt de vista del
principal partit de l’oposició, ERC,

parteix d’una crítica que es pot
comprovar revisant l’hemeroteca:
la falta d’iniciativa del govern municipal envers el tema vuit anys
després del darrer conflicte. Sobre
el futur de l’edifici, els republicans
no especifiquen quin hauria de ser.
Però, sigui quin sigui, el portaveu
del partit a l’Ajuntament, Jordi Coronas, insisteix en la importància
del consens veïnal i de les entitats.
“Can Vies és una icona. I cal un
consens treballat amb tots els
agents implicats, posant les persones al centre”, subratlla.
EL VEÏNAT
La idea de posar els veïns al centre del debat sobre el futur urbanístic de la zona on hi ha Can Vies
es pot palpar fàcilment en les declaracions d’un integrant del Centre Social de Sants, Jordi Falcó.
L’entitat aposta per tornar a ela-

borar el pla perquè, a banda de
Can Vies, també afecta veïns de la
zona i, per tant, si es tirés endavant
tal com està pensat ara, alguns perdrien casa seva. “Hi ha veïns que
demanen des de fa anys redibuixar el pla urbanístic”, diu Falcó.
D’altra banda, està clar que
posicionar-se sobre el futur de
Can Vies passa també per valorar la convivència entre els seus
integrants i el veïnat. Tot i que el
PSC alerta que hi ha “problemes
de convivència” per “l’incivisme
d’alguns dels seus usuaris”, Falcó sosté que “si hi ha problemes”
poden sorgir d’algunes activitats “sorolloses”. Però, en aquests
casos, afegeix, sempre hi ha solució. “La gent, parlant, sempre
s’entén”, conclou.
Els integrants de Can Vies
han declinat fer cap declaració
per a aquest reportatge.
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Tercer mandat? Junts ho impedirem
Foto: Blanca Blay/ACN

per Neus Munté (Junts)

A

da Colau ha tornat a desmentir les seves pròpies promeses i ha anunciat que es presentarà a un tercer mandat per tornar a ser alcaldessa de Barcelona. Com és sabut, els estatuts dels comuns estableixen un límit de dos mandats, només ampliable a tres en una “situació excepcional”. Per tant, ens trobem davant d’un nou incompliment de les seves pròpies consignes i anuncis grandiloqüents. No és cap sorpresa, malauradament. Els estatuts dels comuns també fixen que qualsevol càrrec
electe haurà de dimitir si és imputat per corrupció, i Ada
Colau està imputada per cinc delictes relacionats amb
la corrupció. Com hem vist, no només no té cap intenció
de dimitir, sinó que vol tornar-se a presentar.
No és cap secret que el descrèdit dels comuns és tan
gran entre la ciutadania de Barcelona que creuen que només tenen opcions de salvar-se si tornen a presentar Ada
Colau. Els més intuïtius ja han abandonat el vaixell. Cal
recordar, en aquest sentit, que Joan Subirats va plegar de
regidor dient que es volia jubilar i poc després el feien ministre. Caram, quina manera tan estranya de jubilar-se…

Per tant, hem de llegir aquesta aspiració al tercer
mandat en clau estrictament interna i partidista, i no
pas com un servei a la ciutat. Que Ada Colau torni a
ser alcaldessa interessa als comuns i als seus socis del
PSC i d’ERC, però a ningú més. L’única “situació excepcional” que justifica aquest tercer mandat és, precisament, que torni a ser alcaldessa.

No es pot permetre quatre anys
més de degradació, contaminació,
inseguretat, brutícia i congestió
La ciutat de Barcelona no es pot permetre un tercer mandat d’Ada Colau i de Jaume Collboni. No s’ho
poden permetre els joves que volen quedar-se a viure a Barcelona, els veïns i les veïnes que volen caminar segurs pels carrers, els comerciants que volen que
els clients arribin a les seves botigues, els petits trans-

portistes que han de fer la seva feina o les persones
que entren cada dia a la ciutat per estudiar, treballar,
comprar o anar al teatre. Barcelona no es pot permetre
quatre anys més de degradació, contaminació, inseguretat, brutícia i congestió. Barcelona està pitjor que
fa set anys en tots els àmbits. Ho podeu preguntar a
qualsevol persona, que us ho confirmarà. Per això no
tinc cap dubte que la ciutat de Barcelona dirà no a
aquest tercer mandat.
I els ciutadans i ciutadanes no estaran sols en
aquest no a Ada Colau. Les persones que formem
Junts per Catalunya hem construït l’alternativa al
desgovern actual i no li tenim cap por, ni a ella ni
a cap altre candidat. Perquè nosaltres, a diferència
d’altres, no tenim cap por de les urnes. Al contrari, estem convençuts que junts direm prou a Ada Colau, direm prou al desgavell que patim i direm prou
al pitjor equip de govern que ha tingut mai la nostra estimada ciutat. Falta un any just per a les eleccions: és el compte enrere del temps que els queda als comuns i al PSC.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@msalcete

Ayer eché chispas cuando me dijeron “a algunos niños el bullying
los hace más fuertes cuando lo superan”. El bullying no hace fuerte a nadie!
Hay niños que, gracias a su entorno, al
apoyo y a su fortaleza interna, logran
superar el bullying; no necesitan de él
para hacerse fuertes.

@EstradaLaia
Ho vestiran com vulguin, ho justificaran
com puguin i comptaran
amb la gesticulació de l’espanyolisme,
que farà semblar bo l’acord, però la realitat és que avui [8-6-2022] al Parlament ERC, Junts, PSC i comuns han donat via verda a acabar amb un consens
de país com és la immersió lingüística.
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@temporalitat15
Si us plau, que algú investigui l’estafa que suposen les funeràries i els
preus desorbitats que hi has de pagar.
Al dol hi he de sumar pensar d’on
treure els diners per fer la cosa més senzilla possible i que, tot i això, supera els
2.600 euros. És una burrada que no té
cap sentit.

García (Vallès), Francisco J. Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Anna Utiel (Montserratí)
i Toni Delgado (Esports)
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011

@ivanngutierrez
Avui [13-6-2022] Bitcoin torna a caure. Els
‘criptobancs’ on molta
gent guarda les criptomonedes han
restringit operacions per evitar retirades en massa. Per això tenen tant risc,
perquè són 100% comportament
humà. Ho vam intentar explicar al ‘30
minuts’ La febre del Bitcoin.

Editor-Administrador: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Director General: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

15 de juny del 2022

líniasants.cat

Els semàfors

Safata d’entrada

per Juan de Dios Jiménez
Foto: Arxiu

Entitats Poble-sec

pàgina 10

L’Associació de Veïns
d’Hostafrancs alerta que
diferents punts del barri fa
temps que estan bruts. Per la
seva banda, el Districte està
tirant endavant diverses
accions per millorar o revertir
aquesta situació.

Districte

Creu Coberta

Gaudir del turisme català

La Coordinadora d’Entitats del
Poble-sec ha organitzat per a
aquest dissabte 18 de juny la
Mostra d’Entitats del barri,
que arriba als 30 anys de vida.
Durant la jornada també es
faran diverses actuacions
al teatre El Molino.

pàgina 10

L’eix comercial posa en marxa
una nova edició del ‘Creu
Coberta de tapa a tapa’. Es tracta
d’una iniciativa que permet
gaudir de tapes a un preu molt
assequible i, alhora, conèixer
la gastronomia del barri
d’Hostafrancs.
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Dos ferits greus per ganivetades
en una baralla multitudinària a La Bordeta

2

Tornen els emblemàtics
autobusos clàssics de la ciutat

3

Detingut un entrenador de la UE Sants
per presumptes abusos a tres jugadores

4

El Canal de la Infanta, punta de llança
del desenvolupament industrial

5

Barcelona reivindica
la seva excel·lència gastronòmica

A

rriba l’estiu i és moment
de gaudir del bon temps
i, sobretot, d’unes merescudes vacances. Sembla que
aquest estiu tornarà la normalitat, després d’haver estat patint els efectes de la pandèmia
durant dos anys.
Hi ha hagut greus problemes
en l’economia, principalment
en el turisme i l’hostaleria. És
per aquest motiu que hem d’ajudar aquests sectors més que
mai, i aquest estiu hem de fer
país, és a dir, no cal fer aquells
viatges paradisíacs ben lluny, ni
anar a altres països d’Europa o
de l’estranger en general.

A Catalunya tenim molts
llocs que encara no coneixem i que ens queden per
descobrir. Podrem gaudir dels
seus paisatges i la seva gastronomia si decidim fer turisme per Catalunya.
Si, per contra, aquest estiu
no tens vacances o no pots
viatjar, perquè la teva economia no t’ho permet o perquè
has de fer guardiola, a Sants

comptes amb una àmplia
gamma d’instal·lacions esportives amb piscines descobertes i a preus assequibles. A
més a més, també podràs
anar a les platges de la Barceloneta, amb el bus, pagant
només el tiquet.
No t’ho pensis i aquest
estiu fes país i visita Catalunya, et sorprendran els grans
entorns que hi ha.

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

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

A les xarxes

#CanvisEnL’AP-7

@joanignasielena: Més carrils addicionals,
nous sistemes de velocitat variable, nou sistema de grues per retirar cotxes accidentats, limitacions en la circulació de camions...

#PreuDeLaLlum

@324cat: La subhasta majorista baixa menys de l'esperat per la forta demanda elèctrica en plena onada de calor i el preu de la
llum pujarà, tot i el topall del gas.

#FutbolIgualitari

@laiabonetrull: Jornada històrica: per fi
s’igualen les condicions econòmiques de
les seleccions femenina i masculina. Un
pas decisiu per avançar cap a la igualtat.
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Mirada pròpia

Q

El vici de la bici
per Víctor Porres
caució pel carril bici, respectant els altres vehicles i els
vianants; els lliures, que es mouen per dins i per fora
del carril, segons el que més els convé –són els mateixos que contribueixen als embolics a les autopistes quan el trànsit és dens i van passant d’un carril a
l’altre buscant el més lleuger–; els esbojarrats, que es
mouen a una velocitat extrema i són objectors de consciència del fre, sobretot si es dediquen a repartir menjar; els guiris, que viatgen en grup i van a l’ample, fent
esses i petits sprints; i els pares que porten com a paquet els seus fills al darrere, que són cautes com els
assenyats, excepte a primera hora del matí, quan fan
tard a l’escola i es tornen una mica Tomás Roncero.
Després, més allunyats de la trama urbana hi ha
els ciclistes amb mallot i pit descobert. Solen viatjar
en bandada, però cal distingir entre dos subgèneres:

Foto: ACN

uan encara portava pantalons curts per
anar al col·legi, al meu incansable company
d’aventures Xavo i a mi ens va parar “El Pequenyet” –un guàrdia urbà del poble que
feia quasi dos metres– i, amb la triple autoritat que inspirava l’uniforme, l’alçada i un bigoti prominent, ens va renyar perquè anàvem en bicicleta per
un carrer en direcció prohibida. Ens va esbroncar ben
fort, però almenys no va treure la porra. Malgrat que
no li vam veure mai agafar cap arma, teníem pànic a
aquell bastó.
La recent notícia de l’adjudicació a l’empresa
concessionària que prestarà el servei de lloguer de bicicletes públiques a l’àrea metropolitana de Barcelona, AMBici –que, malauradament, tindrà una gestió
diferent i incompatible amb el consolidat Bicing de la
capital–, m’ha fet pensar en la
Derbi Panther del Xavo, en les
nostres emulacions d’Els Cinc
per terres ebrenques, en els concursos de salts a l’estil Alain Petit intentant volar sobre els incauts companys estirats a terra i
en les curses en les quals ens
apostàvem cromos de La Abeja
Maya o de Migueli i altres herois
de la Lliga.
El temps passa, però molts
conductors, fins i tot els que
s’han tret el carnet de conduir, segueixen confonent-se i no acaben
d’assimilar que el senyal de stop
vol dir “atura’t” i que l’intermitent és útil i necessari
per avisar els altres conductors quan maniobres cap
a l’esquerra o cap a la dreta. I, si vas en bici i no ets
manc –ni pretens obligar a jugar al joc de les endevinalles el que tens al darrere–, pots indicar les teves
intencions amb el braç, com s’ha fet sempre.
De la mateixa manera, hi ha alguns ciclistes que
interpreten el triangle pintat al terra del carril bici com
un senyal que els obliga a accelerar encara més quan
un vianant pretén creuar la via. Deuen pensar que, en
lloc d’un “cedeix el pas”, és una fletxa i que és així com
han d’actuar, corrent com si estiguessin a l’etapa contrarellotge del Tour.
Per la meva experiència diària torejant bicis, diria que hi ha uns quants tipus diferents de ciclistes:
els assenyats, que van ben equipats i circulen amb pre-

els corredors professionals, que entrenen a tota velocitat per les carreteres més enrevessades i empinades, i els patxangueros, per als quals el pedaleig no
és un fi sinó un mitjà per allunyar-se de la rutina domèstica i gaudir d’esmorzars de forquilla que posarien en un destret el mateix Sangonera.
També en l’àmbit rural et pots trobar ciclistes que
viatgen en família un darrere l’altre a la vora de carreteres i camins, com si fossin una colla d’ànecs, la majoria endreçadets i ben avinguts, però alguns amb un
punt sàdic, deixant enrere l’aneguet més petit perquè se
senti motivat, perquè així és la vida, animalets meus. I,
a les muntanyes, apel·lant a la màxima llibertat, hi transita el ciclista BTT, sovint també conegut com el “jo baixo per on em rota i, si pel mig hi ha un berenador, mala
sort per a l’ensalada russa i les costelles a la brasa”.

Les millors

perles

ai no és massa tard per tornar a començar”, cantava Sopa
de Cabra. I Luis Martín Montejo ha demostrat que tenien
raó: aquest home de 87 anys, que va haver de deixar els estudis
als 14, s’acaba de graduar de batxillerat. Ho ha explicat El País.

“M

n pont s’esfondra el dia de la seva reobertura mentre
desenes de persones l’estrenaven. Ha passat a la
localitat mexicana de Cuernavaca, on l’alcalde i altres
càrrecs van ser alguns dels accidentats.

U

ui vol perreo?” o “On estan les noies solteres?” són les
preguntes que va fer Rauw Alejandro a un RCDE Stadium
entregadíssim, després que digués: “Barcelona és la meva
ciutat”. Efectivament, va parlar en català. Bona feina, Rosalía.

“Q

uantes faltes d’ortografia es poden fer en una
pregunta curta? Sembla que el dissenyador del cartell
d’un bar ha volgut batre algun rècord: “Que t’he apateix?”.
Per si no s’entén: volia saber què et ve de gust.

Q

María Belmez/ACN

Arribats a aquest punt, no hauria de pagar just
per pecador per molts pecadors que hi hagi sobre
dues rodes. No hi ha disponible cap estudi recent del
CIS sobre el percentatge d’incívics al manillar, però
m’aventuraria a dir que els ciclistes prudents i responsables són majoria, malgrat que els inbícics es fan
notar molt.
Uns i altres, com a elements intrínsecs de la diversa
fauna actual, són depredadors de l’espai natural dels
vianants i, alhora, preses fràgils davant dels abusos
dels vehicles de motor que, a jutjar per les polítiques
de pacificació del trànsit empreses a Barcelona, s’estan convertint en una espècie a extingir o, si més no,
que caldria traslladar a altres ecosistemes allunyats
de l’asfalt. Perquè el que no es veu no perjudica qui
no vol mirar i, lluny de les urbs, tot s’aguanta, especialment al sud.
Des de la perspectiva dels ciclistes, no podem lluir que siguem una ciutat respectuosa
amb els usuaris de les bicis.
Amb iniciatives com la pedalada infantil Kidical Mass es demana la pacificació dels carrers
i la millora de les infraestructures per a la bici per poder garantir la seguretat de grans i petits. I els més exigents volen que
Barcelona esdevingui la nova
Boston, on estan apostant fort
per una mobilitat en què la bici
agafa cada cop més protagonisme en detriment del cotxe.
Crítics o defensors, tots som o hem sigut ciclistes
a temps parcial, ja sigui en alguna etapa de la vida, els
caps de setmana o a les vacances. El problema és que
tenim una memòria de curt termini i som bastant jaqueteros: quan anem en bici, maleïm els cotxes i els
vianants, i quan ens movem a peu o en automòbil, les
bicis són un incordi.
L’espècimen que queda per situar en un bàndol o
l’altre és l’usuari de la bici elèctrica, que no és més que
una bicicleta amb motor i, per tant, sona a un enganyós eufemisme per referir-nos a la versió moderna
i menys contaminable del clàssic ciclomotor. I no val
a dir que els usuaris de les bicis elèctriques també pedalegen, perquè això ja ho feia el meu iaio quan se li
calava el motor de la seva vella Mobylette.
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Cuidem la salut mental dels joves
Foto: Ajuntament

per Marina Berruezo (Barcelona en Comú)

@MarcSarrats: Hi ha una part de mi que
fantasieja amb la idea que tota la militància de l’esquerra indepe la conformen polis infiltrats espiant-se els uns als altres.

tenció psicològica gratuït per a persones majors de 22
anys, i és el nou servei que ara tenim al nostre districte
a la Casa del Mig del parc de l’Espanya Industrial, amb
el nom ‘Konsulta’m +22’.
Una altra de les recomanacions aprovades al Fòrum Jove BCN va ser la necessitat de millorar la comunicació amb els i les joves de la ciutat a través de
campanyes que parlin el seu llenguatge, mitjançant els
canals que consulten i influencers, i que d’aquesta manera puguin conèixer els recursos municipals d’interès per a ells. I ja ens hem posat les piles. La primera
influencer que s’ha afegit a la campanya per promoure
el ‘Konsulta’m’ és la Mara Jiménez, més coneguda com
a @Croquetamente, una jove que va patir trastorns d’alimentació i que des de fa uns anys lluita contra la grassofòbia i per l’acceptació dels nostres cossos.
Com a consellera de Joventut, fa uns mesos vaig assistir a una reunió on joves d’un institut de Sants feien propostes que havien treballat a classe adreçades
a l’equip de govern del Districte. Recordo quatre noies molt joves, amb pírcings i colors de cabells ben diferents, que ens explicaven que un dels temes que més
preocupava els seus companys de 4t d’ESO era la salut mental i com de malament ho havien passat durant
la pandèmia. Una d’elles es mossegava insistentment
les ungles i ens posava exemples anònims de casos de
companyes amb importants problemes de salut mental, com ara les autolesions, l’insomni o fins i tot els
intents de suïcidi. Resultava força punyent sentir
aquelles històries en boca d’una noia tan jove. La seva
proposta era que hi hagués més serveis relacionats amb
la salut mental i que els arribés millor la informació.
Aquestes necessitats han de ser ateses per totes
les institucions i sobretot per les que tenen realment
les competències. El nostre Ajuntament va al capdavant amb polítiques i serveis públics per tenir cura
de la salut mental dels nostres joves, i dels no tan
joves, i té com a repte que la informació arribi a qui
més la necessita. Però cal un increment proporcional
de serveis i atenció dels professionals a la sanitat
pública catalana.

@EscurcoNegre: “El tarat que va declarar
la independència” és una frase que el 2017
te la diu Federico Jiménez Losantos i el
2022, el portaveu d’ERC al Congrés.

“

Fa uns mesos vaig assistir
a una reunió on joves
d’un institut de Sants feien
propostes al Districte
que havien treballat
prèviament a classe.
Quatre noies van explicar
que un dels temes que
més preocupava els seus
companys de 4t d’ESO
era la salut mental i com
de malament ho havien
passat durant
la pandèmia

“

L

a Jana té 16 anys, viu al barri d’Hostafrancs,
estudia a un institut de Font de la Guatlla i fa
dos mesos que els dimecres a la tarda va al
Centre Cívic El Sortidor (Poble-sec) per tenir
el suport i acompanyament psicològic del servei ‘Konsulta’m’. Es trobava en un estat permanent d’angoixa,
li costava molt relacionar-se amb els companys i, per
sort, al Punt info JOVE del seu institut li van recomanar
aquest servei gratuït. Des que hi va, les coses li van una
mica millor i a poc a poc s’està obrint amb la psicòloga i està deixant sortir els fantasmes i les pors que se
li havien anat acumulant durant aquests dos anys de
maleïda pandèmia.
El cas de la Jana no és un cas aïllat. Les dades parlen per si mateixes: en els darrers 25 anys ha augmentat
en un 75% la depressió i l’ansietat entre els adolescents
i un 16,6% dels joves d’entre 18 i 34 anys han patit depressió durant la pandèmia.
El ‘Konsulta’m’ és un dels serveis que s’emmarca
en les polítiques valentes que està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona, apostant pel tractament i la
prevenció dels temes de salut mental. El 2016, Barcelona va ser la primera ciutat de l’Estat a tenir un Pla
de Salut Mental, que després es va reforçar amb un
pla de xoc d’1,5 milions d’euros arran de la pandèmia, el 2020. Així sorgeixen els 11 punts de ‘Konsulta’m’ a la ciutat de Barcelona, on s’ofereix acompanyament psicològic gratuït i sense cita prèvia a joves a partir de 12 anys.
Entre juliol i desembre de 2021, 99 joves de la ciutat d’entre 16 i 29 anys i escollits per sorteig es van trobar al Fòrum Jove BCN. Es tractava de la primera experiència d’assemblea deliberativa de la ciutat i tenia
per objectiu abordar la situació i les preocupacions del
jovent de la ciutat i consensuar propostes de polítiques
públiques. Justament la salut mental va ser el primer
tema escollit pels joves com a prioritari, seguit de l’emancipació i l’educació. Després d’un procés intens de
sessions de debat i treball, els joves van elaborar 22 recomanacions que van presentar al govern de la ciutat.
Una d’aquestes propostes era ampliar el servei d’a-

Flaixos

@nyanstela: Doncs em va molt millor des
que, quan conec una persona, em fixo
més en si m’agrada ella a mi que en si li
agrado jo a ella.
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Oci nocturn | Prevenir les agressions sexuals
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Tres espais joves del districte, la Casa del Mig del Parc de l’Espanya
Industrial, l’Espai 12@16 i ‘Espai Jove La Bàscula, acolliran xerrades de la
Guàrdia Urbana sobre com prevenir agressions sexuals a l’oci nocturn.

El veïnat d’Hostafrancs,
preocupat per la brutícia
» El consistori ha organitzat una passejada per localitzar punts negres
» Els veïns han impulsat una campanya contra les actituds incíviques

NETEJA4L’Ajuntament ha organitzat per a aquest dijous 16 de
juny una passejada per detectar
amb el veïnat quins són els punts
negres de brutícia del barri d’Hostafrancs. Des de l’Associació de
Veïns d’Hostafrancs esperen que
aquesta iniciativa serveixi per
millorar una situació que està
lluny de ser correcte. Tal com diu
el secretari de l’entitat veïnal,
Jordi Clausell, el principal problema és que hi ha persones que
tiren, entre altres, brossa a terra
o bosses d’escombraries fora dels
contenidors. Aquesta situació,
afirma, l’empitjoren algunes gavines que trenquen les bosses
per agafar menjar i, en conseqüència, escampen els residus
pel carrer.
Per tal de millorar o revertir
aquesta situació, Clausell creu
que cal més control per part de
l’Ajuntament: “Hauria d’haver-hi
agents cívics que cridin l’atenció
a les persones que protagonitzen

LA BORDETA4La Plataforma de
Familiars de la residència Mossèn Vidal Aunós i la Coordinadora de Familiars de Residències
5+1 continuen lluitant perquè
els avis del centre tinguin l’atenció que mereixen. Avui a la tarda
han convocat una manifestació a
la plaça Sant Jaume, a davant del
palau de la Generalitat, contra les
retallades de personal que vol fer
l’empresa gestora del centre, L’Onada Serveis.
Tal com han denunciat les
dues entitats en un comunicat,
la idea de L’Onada Serveis és

prescindir d’un dels gericultors
que hi ha actualment. Això, han
afegit, provocaria que hi hagués dos gericultors per cada 14 residents, quan el contracte d’adjudicació del centre per part de
la Generalitat estableix que ha
d’haver-hi un gericultor per
cada 10 persones.
El juny del 2020 la Generalitat va intervenir aquesta residència per apartar-la de les mans
de l’antiga gestora del centre, Eulen, després que el 80% dels residents s’haguessin contagiat de
coronavirus i 29 haguessin mort.

La plaça Joan Corrades, fa pocs dies. Foto: Twitter (@ttv43)

actituds incíviques i, en cas d’haver-ho de fer més d’una vegada,
sancionar-les”. Paral·lelament,
afegeix, l’entitat veïnal també va
començar a mobilitzar-se fa un
mes impulsant una campanya
contra l’incivisme. Per part seva,
fonts municipals indiquen que es
destinen més de quatre milions
d’euros a la neteja del districte. I
pel que fa a Hostafrancs, fa mesos
que s’han pres mesures a la plaça Joan Corrades i els entorns del
mercat d’Hostafrancs.

INSEGURETAT
Pel que fa a la inseguretat, també
hi ha coses a millorar. Un exemple és una baralla multitudinària
de fa uns dies que va tenir lloc a
la carretera de la Bordeta, just a
la frontera entre els barris de la
Bordeta i d’Hostafrancs. Va acabar amb dues persones ferides per
arma blanca i, a més, assenyala
Clausell, va “empipar” els veïns.
“Feia mesos que avisàvem que en
aquella zona es produïen baralles
i hi havia sorolls”, afirma.

El gaudi torna a la Font de la
Guatlla per la Festa Major

Foto: Twitter (@ErcSantsMon)

Concentració contra les
retallades d’una residència

TRADICIÓ4La Font de la Guatlla està de Festa Major des del
passat 11 de juny, i el millor de
tot és que encara queden uns
quants dies de festa. Fins a la revetlla de Sant Joan, el barri gaudirà d’un homenatge a la gent
gran, una demostració de ball,
un torneig infantil d’escacs, una
botifarrada, havaneres i la nit
jove, entre altres. La major part
de les activitats de les festes es faran al carrer dels Montfar.

Pel que fa al pregó d’enguany, es farà aquest divendres 17
de juny a la tarda i anirà a càrrec del subdirector del programa de ràdio El Món a RAC1,
Joan Lluís Garcia.
Un altre fet a destacar de la
celebració és que, tal com ha
passat en les d’altres barris, tornen a assemblar-se a les d’abans de la pandèmia: sense limitacions d’aforaments ni distàncies de seguretat.

Tot a punt per a la Mostra
d’Entitats, que celebra 30 anys

La mostra se celebrà el pròxim 18 de juny. Foto: Twitter (@BonaVoluntat)

EL POBLE-SEC4La Mostra d’Entitats del Poble-sec d’aquest dissabte 18 de juny no serà una
mostra corrent, sinó que servirà
per celebrar els seus 30 anys de
vida. Tal com explica el president
de la Coordinadora d’Entitats del
Poble-sec, Antoni Reig, és un
aniversari “molt important”, ja
que aquesta mostra és, apunta, la
més antiga de tota la ciutat.
“Aquest esdeveniment el vam inventar al Poble-sec”, assegura.
Pel que fa a aquesta edició,
Reig destaca que es farà a la plaça del Molino i al carrer Vilà Vilà

i que hi haurà al voltant de 40 entitats de sectors molt variats. A
més, diu, algunes entitats oferiran actuacions a l’interior del
teatre El Molino i es presentarà el
cartell de la Festa Major d’enguany, que tindrà lloc durant la
segona quinzena de juliol.
Tot i que paral·lelament Reig
lamenta que aquest any, amb
motiu de la crisi, hi haurà menys
entitats que en ocasions anteriors, celebra amb entusiasme
que és la primera que se celebra
des que la pandèmia va esclatar
el març del 2020.
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Tallers | Coques de Sant Joan
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El Mercat de Sants va acollir ahir, 14 de juny, un taller sobre com fer
coques de Sant Joan sense gluten ni lactosa de la mà d’Isabel Trullenque,
de la pastisseria Celiadictos. Al final de tot es va fer un tast de la recepta.

Polèmica per les terrasses
que perdran l’ampliació
RESTAURACIÓ4L’Ajuntament
va tornar a moure fa uns dies
fitxa amb relació a l’ampliació
de les terrasses feta durant la
pandèmia, però ara per anunciar que no regularitzarà les llicències de les ampliacions que
es van permetre, especialment
en alguns dels carrers més importants de l’Eixample. Això
va fer que el director del Gremi
de Restauració, Roger Pallarols,
acusés a principis de juny el
consistori d’anar cap a una “denegació massiva de les terrasses”. Des del seu punt de vista,
en alguns casos s’havien fet
denegacions aplicant criteris
que no corresponen a l’actual
ordenança de terrasses, sinó a
anteriors.
Davant d’aquesta situació
complicada per a la restauració,
pocs dies després Foment del
Treball, PIMEComerç, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Cometria i Gremi d’Hotels
també van demanar a l’Ajuntament que mantingués les ampliacions fetes a la calçada i la

Torna l’esperada ruta
de tapes de Creu Coberta

GASTRONOMIA4Una tapa és
molt més que menjar, en algunes
ocasions pot arribar a ser la senya
d’identitat d’un bar, un restaurant
o una cafeteria. Transmetre
aquesta identitat és un dels objectius dels aproximadament 16
establiments associats a l’Associació de Comerciants de Creu Coberta que participen en el Creu
Coberta de tapa a tapa.
Es tracta d’una iniciativa que
ofereix l’opció de gaudir en algun
d’aquests establiments d’una tapa
i una canya de cervesa a un preu
molt assequible: 2,95 euros. Per

part seva, el president de Creu Coberta, Lluís Llanas, insisteix que
la iniciativa va més enllà. “És
una manera que la gent conegui
la restauració del barri i que els turistes es moguin més enllà dels espais turístics”, diu.
Aquesta ruta gastronòmica
arranca avui, 15 de juny, i no finalitzarà fins al pròxim 31 de juliol. Algunes de les tapes de la iniciativa capaces d’enamorar a
qualsevol paladar són xips d’albergínia amb mel, pinxo de pollastre amb truita de patates i
empanada de vedella.

Diverses terrasses perdran les ampliacions fetes. Foto: Carles Martín/ACN

vorera i l’horari de les terrasses.
A més, van subratllar que Barcelona és una de les ciutats
d’Espanya amb l’horari de les
terrasses “més curt”.
El mateix dia en el qual es
van produir aquestes declaracions, el primer tinent d’alcaldia Jaume Collboni va negar
que el consistori estigués pensant fer cap canvi en els horaris.
“En les àrees tensades no es
consolidaran les terrasses post-

covid, però en cap cas s’ha parlat d’horaris”, va assegurar el
cap de files dels socialistes.
Després d’aquestes paraules,
el portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Jordi Coronas, li va respondre a Collboni que el “monocultiu de terrasses” a la ciutat havia “liquidat el dret al
descans de moltes persones”.
En aquest sentit, Coronas li va
demanar que deixes de ser “només la veu de les patronals”.

A la iniciativa participen al voltant de 16 establiments. Foto: Creu Coberta
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Associació de Comerciants

Cre

FIRA DE LES ARTS ESCÈNIQUES A
CREU COBERTA
Aquest cap de setmana, Creu
Cobert ha tornat a gaudir de les
arts escèniques que presenten
entitats i col·lectius dels nostres
barris, i que un cop l’any conflueixen amb l’aiguabarreig del
comerç del nostre eix. Un centenar llarg d’empreses, botigues,
artesans i firaires van participar
d’aquesta festa estival, sota el sol
de juny que ja esberlava les pedres, al costat d’artistes com
l’Escola Superior de Música Jam
Session, la Fàbrica de Somnis de
Sònia Alonso, la
Companyia Juvenil
de Ballet Clàssic de
Catalunya, el Maestro Academia de

Ens veiem a la pròxima fira, els dies 1 i 2 d'octubre, amb la
Fira Medieval en el marc de la Festa Major d'Hostafrancs

Baile, el Grup de Country de Magòria, el Col·lectiu d’Artistes de
Sants, Simfònics Acadèmia Orquestral, els Músics del Metro AMUC, l’Escola de Circ La Colombina i MEXCAT, amb el seu alebrije
gegant.
A l’acte d’inauguració i durant
la jornada, ens van acompanyar
diverses autoritats del nostre Districte. Entre ells, el regidor Marc
Serra; la presidenta del Consell
del Districte, Neus Munté; la regidora de Comerç de Barcelona,
Montserrat Ballarín; el regidor
Jordi Castellana i el regidor Josep
Bou, a més de nombrosos consellers de Districte de totes les formacions.
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eu Coberta
Comença la ruta de tapes
d’estiu, a CREU COBERTA

Aquest dimecres 15 de juny, i
fins al 31 de juliol, visita els establiments de degustació, restaurants i bars de l’eix Creu
Coberta amb la ruta de tapes
d’estiu, que ens portarà per
una quinzena de plats diversos, propis del barri i també
d’arreu del món, i que podreu
recollir a tots els bars de l’eix,
a més del Meeting Point.
Per 2,95 euros, tapa més refresc o cervesa.

No us la perdeu

15 de juny del 2022
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&
Blues, rock, òpera,
rumba i un nou espai,

els grans atractius de les Nits
en Viu al Poble Espanyol

Nits de Blues, el festival Mahou
Rock&Grill, P!Òpera –un nou cicle
dedicat a l’òpera en un format proper i fresc– i Vespres de Rumba es
podran viure al recinte de Montjuïc
a partir del 29 de juny i fins al 31
d’agost.
La novetat més destacada de la
proposta estival d’enguany és
P!ÒPERA, un cicle que recollirà els
grans hits del gènere líric en un format totalment diferent de l’habitual:
a la fresca, amb una ambientació
sorprenent amb coixins i catifes a
terra, i amb la possibilitat de fer un
sopar tipus pícnic abans o després
de l’espectacle.
Les Nits en Viu al Poble Espan-

yol tindran lloc majoritàriament al
nou espai Village, pensat per convertir els concerts en experiències
totals incloent propostes gastronòmiques adaptades a cada cicle
musical en un ambient agradable i
a l’aire lliure.
Les entrades als concerts d’estiu estan a la venda a www.pobleespanyol.com i inclouen la visita a
tot el Poble Espanyol, un recinte
monumental i històric únic pel
TOTA LA
seu contingut
INFORMACIÓ
en arquitecES POT TROBAR
AL WEB
tura, artesania
poble-espanyol.com
i art contemporani.
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consum sostenible i de proximitat

Fomentant els horts
urbans i el verd a la ciutat
Foto: Ajuntament

impulsa a través de l’Institut Municipal
de Parcs i Jardins per tenir cura de les
zones verdes de la ciutat.
Per altra banda, el festival també va
oferir la possibilitat de fer visites a horts

La finalitat del projecte
és compartir amb la
ciutadania les innovacions
en agricultura i verd urbà
urbans gestionats per associacions de la
ciutat, com ara els de les masies de Can
Mestres i Can Cadena.

Sostenibilitat
Els horts urbans i l’impuls del verd a les
ciutats estan guanyant cada cop més terreny com a propostes per combatre els
efectes del canvi climàtic en unes metròpolis cada vegada més massificades.
És en aquest context que cal emmarcar Les 48 hores d’agricultura i verd urbà,
un festival que va tenir lloc a Barcelona
el cap de setmana del 14 i 15 de maig. Va

ser organitzat per l’Associació Replantem, amb el suport de l’Ajuntament.
Entre les activitats programades hi havia
xerrades, visites guiades, tallers de compostatge, d’horts periurbans i de cobertes verdes, entre altres. Amb tot, una
cinquantena de propostes que tenien la
finalitat de compartir amb la ciutadania
les innovacions d’agricultura verda que
estan canviant l’entorn i impulsar-la per
avançar en les pràctiques sostenibles.

A més, el cap de setmana sostenible
va oferir experiències directes amb els
projectes i espais més desconeguts de la
ciutat i que estan relacionats amb el món
del verd i l’agroecologia. De fet, una de
les activitats va tenir a veure amb un tema
d’actualitat com és la relació dels éssers
humans amb els arbres.
Per la seva banda, l’Ajuntament va
aprofitar el festival per presentar el seu
programa municipal Mans al verd, que

REPLANTEM
L’entitat organitzadora, Replantem, està
formada per 24 professionals, empreses,
emprenedors i altres entitats que fomenten els projectes sostenibles i de cultura
verda a Barcelona.
El seu objectiu és difondre entre la
ciutadania de la ciutat la importància de
portar a terme pràctiques sostenibles i
verdes.
Amb tot, l’esdeveniment de Les 48
hores se celebra també en altres ciutats
del continent. De fet, es desenvolupa a
una vintena de localitats franceses –país
on va néixer el concepte–, a més d’altres
de Bèlgica o de Suïssa.

Reconeixement
Barcelona opta a convertir-se en la Capital Europea del Comerç de Proximitat
l’any vinent. Així ho ha sol·licitat la Fundació Barcelona Comerç, que ha presentat
la candidatura de la capital catalana amb el
suport de l’Ajuntament, la Generalitat, el
govern central, Vitrines d’Europe, EuroComerce i Retailcat, entre altres entitats.
L’entitat de comerciants ha rebut
també el suport de la presidenta del Comitè de Peticions del Parlament Europeu.
De fet, Barcelona Comerç va fer pública la
candidatura barcelonina en un acte celebrat el 12 de maig a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, amb motiu del

Dia Europeu del Comerç de Proximitat.
Amb aquesta iniciativa, la ciutat vol fer valdre la força i els valors del seu comerç, que
contribueix a dotar Barcelona d’identitat
pròpia. Sense anar més lluny, el comerç és
un espai de socialització important, que
cohesiona la comunitat i preserva la diversitat i riquesa econòmica dels barris.
La Capitalitat del Comerç de Proximitat proposa que cada any una ciutat del
continent aculli un any sencer d’esdeveniments, conferències i activitats informatives i de divulgació que tinguin a veure amb
el petit comerç. En aquest sentit, el primer
tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, considera
que aquesta iniciativa té la finalitat de defensar “el model social europeu” davant les
grans plataformes de consum.

Foto: Aina Martí/ACN

Barcelona, candidata a acollir la Capitalitat
Europea del Comerç de Proximitat el 2023
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El Petit Mercat de Mercats
passa per la Marina
Fira
El Mercat de la Marina va ser l’escenari els
dies 13 i 14 de maig d’una nova edició del
Petit Mercat de Mercats, un esdeveniment
que s’inspira en el Mercat de Mercats i que
té la intenció de promocionar els productes
de qualitat dels comerciants de la ciutat.
Aquesta activitat va tenir lloc en el marc de
la Festa de la Primavera del barri de la Marina i va aplegar centenars de veïns que s’hi
van apropar per gaudir del bon temps i de la
proximitat dels paradistes.
En aquest sentit, hi va haver música en
directe, tapes, una zona de barbacoa i infantil i diversos tallers, com ara tasts de vins i
fins i tot classes de cuina, una de les quals a
càrrec de Sofía i Víctor, concursants del programa de televisió MasterChef.

I és que els productes de proximitat van
ser els protagonistes de la fira. De fet, a l’espai de barbacoa habilitat els assistents van
poder cuinar els productes frescos que acabaven de comprar a les parades del mercat,
que els botiguers ja havien deixat preparats
amb aquest objectiu. Per la seva banda, a la
zona de restauració de la fira els restaurants
del barri van oferir tapes a tres i cinc euros.
ESPAIS ESPECIALS
A més, els dos dies de festa van comptar amb
un programa farcit d’activitats culturals, com
ara les actuacions de la companyia d’arts del
carrer Zigurat Band, que va animar el migdia i la tarda amb la seva música.
Per la seva banda, la canalla va tenir el seu
lloc a la fira, amb tallers de gastronomia i de
treballs manuals, a més de ioga i dibuix, entre

altres. A més, els més petits van poder gaudir d’un espai de contes, cuinetes i pissarres
per fer dibuixos.
TALLERS I XERRADES
La zona d’activitats per als adults, a banda,
va oferir xerrades gastronòmiques, com ara
la de Pestos de temporada, amb La Vestale,
un tast de vins a càrrec de DO Catalunya,
un taller de cuina amb Marina Monsonís i
un taller de cerveses que va organitzar Estrella Damm.
Aquesta iniciativa va estar organitzada
per l’Ajuntament. Ho va fer a través de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
(IMMB), que va comptar amb la col·laboració de la Federació de Mercats Municipals
de Barcelona (FEMM), en el marc de la
Festa de la Primavera de la Marina.

EN PRIMERA
PERSONA
“Les plataformes
no entenen l’essència
dels barris”

David Rodríguez
El Caimán Alegre
(Travessera de Gràcia)

Foto: Ajuntament

David Rodríguez va obrir El
Caimán Alegre el 1996. En
aquell moment va saber veure
un nínxol en la roba esportiva
com a proposta de moda urbana.
Un quart de segle més tard, ara
com a president de la Unió de
Botiguers de Travessera de Gràcia-Casc Antic, continua buscant oportunitats per al comerç,
tot i que sense perdre l’essència.

La Boqueria i el Mercat Central
de Florència enforteixen llaços
Foto: Ajuntament
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Aliança
Establir una aliança per compartir experiències. Aquesta és la base de l’acord al qual
han arribat les ciutats de Barcelona i Florència, a Itàlia, a través dels seus dos mercats
més representatius: la Boqueria i el Mercat
Central de Florència.
La signatura del conveni es va fer el passat 6 de maig a la ciutat italiana, on hi havia
la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, que va estar acompanyada per
Eduard Soley, vicepresident de la Boqueria;
Federico Gianassi, regidor d’activitats productives de Florència, i Massimo Manetti,
president del Consorzio Storico Mercato
Centrale de Florència.

Aquesta col·laboració té una durada de
quatre anys renovables i busca precisament
compartir idees i projectes per millorar el
servei al consumidor i, en paral·lel, afavorir
les activitats culturals i la promoció de les
tradicions dels dos municipis.
En aquest sentit, els dos mercats es
comprometen també a organitzar periòdicament esdeveniments per fer balanç de
l’aliança.
GUARDIANS DE LES ESSÈNCIES
Amb tot, la voluntat d’aquesta col·laboració
és fer valdre l’essència dels mercats, espais
de trobada i socialització que conserven les
tradicions més ancorades a les societats on
s’inscriuen, en un moment d’evolució i
canvi pel que fa als hàbits de compra.

Com heu viscut els canvis que
ha experimentat el petit comerç des dels anys 90?
En el moment que vam obrir la
botiga no hi havia ni xarxes socials ni mòbils, imagina’t. Travessera de Gràcia era –i és– un
carrer punter al qual tothom
anava a comprar.
Com us heu adaptat a la nova
realitat digital?
Tenim un web molt ben posicionat –graciacomerc.com–. I ara
estem fent targetes digitals de fidelització per participar en sortejos i tenir avantatges. Hem
d’incentivar els clients, però
sense perdre l’essència del comerç de proximitat.
I com es fa això?
Cada barri ha d’invertir en la
seva zona i promocionar-la, perquè saben com són els seus
clients. Les grans plataformes
no entenen l’essència dels barris.
Quan vam obrir Gràcia Comerç la intenció era ajudar el
barri i digitalitzar amb tranquil·litat. A més, no hem de
jugar a les lligues que no ens
pertoquen. Hem de saber on
som cadascú de nosaltres.

A
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l’Elsa li agradava pintar.
Fer dibuixos a llapis i
després omplir-los amb
aquarel·les. També li
agradava fer ioga. De fet, va cursar la formació per ser-ne professora. Les sèries li encantaven, sobretot les d’intriga nòrdica. N’era
tan addicte que va estar un temps
sense televisió per no veure’n tantes. A l’Elsa li encantava anar al poble de la seva infància, Sitges.
Allà reconnectava amb els moments feliços, sense preocupacions, dels estius de quan era una
nena i una adolescent. Malauradament, hi anava poc. Massa poc.
Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, va haver de renunciar a
moltes de les coses que li agradaven per dedicar-se a la política. Potser ho va fer per vocació.
Potser per passió. Sigui com sigui,
un dia va dir prou. La feina l’havia sobrepassat. Havia arribat al
seu límit. El 6 de maig va convocar una roda de premsa per anunciar que ho deixava. Va ser un dia
difícil per a qui era candidata a
l’alcaldia de Barcelona. “Tots podem tenir un moment de dir
prou”, va verbalitzar. “No puc
més. No tinc energia per seguir.
No em sento amb forces per continuar”, va dir entre llàgrimes. La
política, com un tsunami, li havia
passat per damunt.

CREMAR-SE
Poques vegades es veuen polítics
de primer nivell exposant el seu
malestar. A la memòria queda
aquell instant en què Alba Vergés, aleshores consellera de Salut, va plorar mentre anunciava
que, per un brot de covid, es confinava Igualada, la localitat on vivia la seva família. Molts la van
atacar en considerar-la dèbil per
ocupar el càrrec que ocupava, i en
el moment crític en què ho feia.
Encara és més difícil que una
figura pública decideixi deixar la
primera línia mediàtica perquè
no pot més. Davant del cas d’Artadi cal preguntar-se quantes
persones que es dediquen a l’àmbit públic viuen una situació
d’estrès o de depressió i continuen treballant sense dir res.
Montserrat Benedí és una excepció. Ella és regidora d’ERC a
l’Ajuntament de Barcelona i, tot i
que creu que dedicar-se a la política és “un privilegi perquè suposa fer un servei de proximitat a la
gent”, també reconeix que és una
feina “molt exigent que requereix
molta responsabilitat”. “Genera estrès, tensió i dificulta la conciliació familiar i personal”, afirma.
Ella és una de les poques
personalitats públiques que ha
reconegut obertament haver tingut problemes de salut mental.
“He patit ansietat, angoixa, principis de depressió abans de fer
política... Però tinc la sort de conèixer-me en l’àmbit emocional
i, quan començo a pensar que ho
vull deixar tot, prenc les mesures
adequades: vaig a la meva metgessa del CAP”, diu. L’últim cop
que li va passar va ser en plena
pandèmia. Durant aquells dies
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En la seva compareixença per anunciar que deixava la política, Elsa Artadi va dir que ja no tenia energia per seguir. Foto: Natàlia Segura/ACN

Política i salut mental:
un binomi d’alt risc
La política és una professió perillosa per a la salut mental. La sobreexposició als
mitjans, la impossibilitat de conciliar la vida familiar o la por d’equivocar-se
poden provocar problemes emocionals. Parlem amb diferents polítiques sobre
com viuen aquesta pressió i sobre com a les institucions encara és un tema tabú.
rebia missatges constants de
persones i d’entitats. “Haver de
donar tantes respostes i intentar
resoldre situacions complexes
em va provocar un atac d’angoixa”, recorda.
La política és una feina de 24
hores i set dies a la setmana que
pot acabar cremant. És el que tècnicament s’anomena burnout.
Segons explica la psicòloga Alba
Alfageme, el també anomenat
síndrome d’esgotament professional sorgeix quan la persona es

veu desbordada en l’àmbit laboral. “És com una cursa de fons:
vas sumant cansament”, detalla
l’experta. “Al final sents que no
pots amb tot, que no tens el control i que estàs sobrepassada”,
afegeix. Pel camí hi ha tota una
sèrie de símptomes que la manca d’educació en salut mental fa
que no tinguem en compte “fins
que no estem caient pel precipici”. Es refereix a l’insomni, les
palpitacions, l’ansietat o la fatiga constant que acaben derivant

en una sensació d’incapacitat. “Li
pot passar a qualsevol persona,
però en el cas de la política hi ha
alguns components que la converteixen en una professió de
risc”, afirma Alfageme.
SOBREEXPOSICIÓ
L’alt ritme de feina que no permet tenir caps de setmana no és
l’únic element que pot fer trontollar el benestar emocional dels
polítics. Les persones que s’hi dediquen estan constantment ex-

posades a l’opinió pública, i en un
món hiperconnectat com l’actual això també pot ser devastador.
“És molt difícil que la pressió de
les xarxes socials no t’afecti i dinamiti la teva autoestima”, considera Alfageme.
Tot i que es va arribar a especular que era una estratègia de
màrqueting polític, és probable
que en la decisió d’Ada Colau d’abandonar Twitter hi hagués una
explicació psicològica. “Que em
critiquin, em preguntin o em
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Privilegiats?

n La política, queda clar, és una activitat que suposa un alt risc per a la
salut mental. Amb tot, la majoria de
representants que han intervingut
en aquest reportatge reconeixen
que la seva situació no és diferent de
la que viu la societat en general, sobretot després de la pandèmia, i creuen que les millores en salut mental
s’han d’estendre per a tothom. “Si
només es deixés que els polítics tinguéssim una vida conciliada, seríem
uns privilegiats”, afirma Joan Ramon
Riera, regidor del PSC a l’Ajuntament
de Barcelona. Al mateix temps, el so-

Malgrat això, i com afirma la psicòloga Alba Alfageme, les persones
que es dediquen a l’àmbit públic són
un reflex en el qual s’ha d’emmirallar
la societat i, per això, si reconeixen
que pateixen dificultats psicològiques poden ajudar a erradicar el
tabú que plana sobre la salut mental. Potser no es tracta de tenir privilegis, sinó de ser sensibles a aquesta
problemàtica. Encara més quan,
com alerta l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), s’espera que la depressió sigui la primera causa de discapacitat al món el 2030 i, al llarg de

cialista considera que des de la política cal fer esforços per aconseguir
que tothom pugui gaudir d’una
atenció psicològica adequada. “Cal
donar una resposta pública més contundent davant dels problemes de
salut mental. Hem de desplegar un
sistema de salut mental públic fort
perquè hi ha demandes ciutadanes
que no estan cobertes”, argumenta.
També ho pensa Mar García, diputada de Barcelona en Comú al
Congrés espanyol, quan assenyala
que, a diferència d’una persona que
ha estat desnonada o d’algú que treballa durant jornades maratonianes,
ella, quan va patir problemes, en certa manera va poder “gestionar-los”.

la seva vida, una de cada quatre persones tindrà problemes de salut
mental. No són les úniques xifres
que ens mostren un futur negre. Un
informe de la consultora estatunidenca Gallup considera que només
un 8% dels treballadors espanyols
estan compromesos amb la feina,
mentre que en indrets com Islàndia
aquesta xifra arriba al 22%. Per altra
banda, els treballadors espanyols
són dels més infeliços de l’Europa
occidental. Només un 42% creuen
tenir una vida pròspera, quan a Finlàndia són un 85%. Més dades de
l’informe: un 43% dels treballadors
de casa nostra estan estressats i un
27% es declaren “enfadats”.

Segons l'OMS, el 2030 la depressió serà la primera
causa de discapacitat i un de cada quatre ciutadans
tindrà problemes de salut mental durant la seva vida

portin la contrària no només no
em molesta, sinó que ho accepto i m’agrada”, deia aleshores l’alcaldessa de Barcelona. “Per desgràcia, la xarxa s’ha omplert de
perfils falsos i anònims que intoxiquen i inciten a l’odi”, afegia.
Més enllà d’això, i segons Alfageme, aquesta hiperconnectivitat també pot afectar els polítics
d’una altra manera: en la seva capacitat de prendre decisions. En
aquest sentit, tal com explica l’exalcaldessa de Badalona i diputada de la CUP-Guanyem, Dolors
Sabater, “la sobreexposició pública i la por de fer una pífia comunicativa” són dos dels elements que
més la tensen. En línies similars
s’expressa el regidor del PSC de
Barcelona Joan Ramon Riera.
“Tenim molta responsabilitat en la
presa de decisions i hi ha molta por
d’equivocar-se”, afirma en general.
Tot això passa en un món
canviant que, per a Alfageme, podria definir-se com a volàtil.
“Abans les legislatures duraven
quatre anys, però ara els polítics
tenen la sensació que el seu pas
per les institucions pot acabar en
qualsevol moment”, diu. Aquest
fet genera inestabilitat i inseguretat. “Estem vivint un moment
en què les coses canvien ràpidament i, com hem vist amb la pan-

dèmia o amb el Procés, hi ha
poca estabilitat social”, afegeix la
psicòloga. Tot això afecta la ciutadania en general i suposa una
pressió extra per als polítics.
“Ara ja no planifiquem a tants
anys vista i això és un problema,
perquè la política també ha de
pensar-se a llarg termini i des de
la paciència”, considera.
UN TABÚ
I podem sumar-hi un darrer element que fa de la política un lloc
on la salut mental brilla per la seva
absència: mostrar-se dèbil i reconèixer el patiment penalitza molt.
Com és, segons la majoria de
la ciutadania, un bon polític?
Segurament algú racional, amb
nervis d’acer i que no es deixi endur per les passions. Probablement un home blanc que rondi
la quarantena i amb estudis universitaris.
Just quan Mar García va ser
elegida diputada al Congrés espanyol per Barcelona en Comú
va donar a llum dos bessons
prematurament. Ella, com Benedí, és una de les poques polítiques que ha fet públics els seus
problemes psicològics. Les complicacions de salut dels bessons,
la depressió postpart i la mateixa entrada al circ polític per a

“La política és una
feina molt exigent
que requereix molta
responsabilitat,
genera estrès, tensió
i dificulta la conciliació
de la vida familiar
i personal”

“Des dels partits
de vegades és més
fàcil denunciar la
mala salut mental
dels treballadors
d’una fàbrica que
la que viuen els
mateixos polítics”

algú que venia de fora d’aquest
àmbit li van generar “una crisi
d’ansietat”.
El cas és que la institució a la
qual va entrar no va acollir-la
com caldria. “La política de partits i la institucional no estan preparades per a la salut mental ni
les cures”, diu. Quan va decidir
explicar el seu cas, poques persones de l’hemicicle se li van
acostar per saber com estava.
“Més enllà de les amistats, em
vaig sentir molt sola”, recorda. A
més, considera que en partits
com el seu “de vegades és molt
més fàcil denunciar la mala salut
mental dels treballadors d’una fàbrica que la que viuen els mateixos integrants de la formació”.
El seu cas demostra fins a
quin punt la salut mental continua
sent un tabú a la política i quins
atributs s’hi premien. Podria ser
diferent? Totes les representants
que han volgut parlar amb el Línia sobre la salut mental en primera persona són dones i coincideixen en un fet: actualment les
institucions són espais patriarcals
on els valors de la masculinitat
s’imposen. “És un món molt
opressiu, on impera la raó, i si no
tens certa agressivitat, no et consideren vàlida”, diu García. Per a
Sabater, “la política institucional

i de partits és molt depredadora
i competitiva”. “Les mentides,
els ganivets i les jugades brutes
són freqüents”, afegeix. “De vegades sembla que la política pugui funcionar al marge de la vida”,
sentencia.
Hi manquen, per tant, les
cures i els lideratges emocionals
que sempre han estat repudiats
en considerar-se quelcom femení. En aquest sentit, la pregunta
que es fa Alfageme és important:
“Vull una persona que s’assembli a mi i que tingui problemes o
algú sense emocions?”.
L’Elsa ja fa dies que no escriu
res al seu compte de Twitter,
concretament des del 5 de maig.
Abans, en un dia podia fer més de
10 publicacions. És bonic imaginar-se-la, ella que podrà, pintant
una aquarel·la del mar a Sitges.
Descansant o recuperant-se.
Potser els milers de persones
que treballen cremades i els polítics que ja no poden més haurien de fer el mateix: un pas endavant i reconèixer que, de vegades, la feina no és vida.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre

desconeguda

| 18

líniasants.cat

la Barcelona
15 de juny del 2022

Contingut elaborat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona

Turisme km0

Can Rosés, de masia
solitària a escola bressol

transitat pels habitants d’aquesta zona del
Pla de Barcelona... Però el 1900, Joaquim
Gelabert i Cuyàs, mestre d’obres i propietari de la finca, va decidir fer-hi reformes.
L’objectiu era donar-li un aire més residencial. Així, Gelabert va transformar l’era en
un jardí i es va afegir una cornisa a la fa-

çana. A més, es van decorar els paraments
d’estuc amb esgrafiats.
Sigui com sigui, amb els anys la masia va
anar convertint-se a poc a poc en un indret
més habitat i concorregut pels cortsencs.
Així, entre els anys 1978 i 1992, l’edifici va
acollir el col·legi Ítaca. Per condicionar-lo, els
arquitectes van haver de modificar la distribució de les dependències interiors per tal
d’adaptar la casa a l’ús escolar.

Aquest no seria l’últim ús social i comunitari de Can Rosés. El 1991 es van iniciar les obres per convertir-la en una
biblioteca municipal, un ús que mantindria
fins al 2017. De fet, la restauració del mas i
la seva habilitació com a biblioteca van ser
incloses en el projecte del centre comercial
L’Illa Diagonal. Cal destacar, en aquest sentit, que la col·lecció local de la biblioteca de
Can Rosés comptava amb documentació

GRÀCIA/ Està ubicada al passatge d’Isabel i és un dels edificis més emblemàtics de Vallcarca. Es tracta de Villa Esperanza, un bé catalogat com a Patrimoni Arquitectònic
Historicoartístic de la ciutat. Tot i ser anterior al modernisme
que s’imposaria a Barcelona anys després, en aquest edifici de finals del segle XIX es van fer servir mosaics ceràmics en blau i blanc amb dibuixos geomètrics per donarli vida. De fet, es creu que aquesta casa allotjava una comunitat d’artistes.
Obra d’Andreu Audet, té una façana amb maó vist i
una ornamentació de ceràmica i ferro forjat que ens recorda els orígens del modernisme. També s’hi pot observar
un frondós pi blanc, catalogat també d’interès local, que
destaca per la seva ufanor.
El novembre del 2019 es va anunciar la finalització de
la restauració, en la qual van participar artesans de diferents disciplines que van intentar mantenir l’essència de
l’edifici. D’aquesta manera, es van preservar els elements
arquitectònics de la casa, que continuarà destacant com
un dels edificis més emblemàtics del districte de Gràcia.

Foto: Aj.

Villa Esperanza o els precedents
del modernisme a Barcelona

que fa referència a la història de les Corts i
els seus barris.
Més de 300 anys després, el que una vegada va ser una masia aïllada i solitària aviat
gaudirà de les veus i de la vitalitat de la canalla que hi anirà cada dia, ja que s’hi farà
una escolla bressol després d’uns anys d’haver acollit de manera provisional una escola
pública. Un futur molt esperançador per a
un edifici que és pura història de les Corts.

L’essència polifacètica
de l’Antiga foneria de canons
CIUTAT VELLA/ Al final de la Rambla, davant del monument a Colom, hi ha l’edifici conegut com l’Antiga foneria de canons, un immoble que ha tingut usos molt
diversos des dels seus inicis.
La seva funció original, com el seu nom indica, va
ser la fabricació de canons. És per aquesta raó que estava ubicat a prop de les Drassanes. Més tard, en acabar la Guerra de Successió, va canviar d’usos: de fàbrica de campanes va passar a ser la seu del primer banc
privat d’Espanya, el Banc de Barcelona, el 1845.
Foto: Aj.

La masia de Can Rosés
va ser edificada el 1716
en una zona molt propera
al camí vell que unia
les Corts i Sarrià

Foto: Ajuntament

LES CORTS/ Els historiadors expliquen que
la Guerra de Successió va provocar la destrucció de moltes masies ubicades en el
que coneixem com el Pla de Barcelona, és
a dir, tot el terreny que envoltava l’actual
Ciutat Vella i l’Eixample i que estava ocupat
per diversos municipis que van deixar de
ser independents fa aproximadament un
segle per passar a formar part de la Gran
Barcelona.
En concret, a les Corts hi ha una masia
amb força història, Can Rosés, Bé d’Interès
Local i que va ser construïda poc després
de l’acabament del conflicte bèl·lic a Catalunya. El 1716 era aixecada en una zona
propera al vell camí que unia les Corts i Sarrià. Més d’un segle després, la masia seguia
gairebé aïllada i era un lloc més aviat solitari, malgrat passar-hi pel davant un camí
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Can Mazantini, ànima del
modernisme al cor de Sant Andreu

SANT ANDREU/ Si hi ha un carrer especialment significatiu al districte de Sant Andreu,
amb permís, és clar, del carrer Gran, és el de
Coroleu. L’atractiu principal d’aquest vial són
les múltiples cases d’estil modernista que
conserva, especialment les de Can Mazantini,
ubicades entre els números 73 i 77. Un conjunt de cases obra de l’arquitecte Antoni Falqués i Ros construïdes l’any 1918.
REFERENT DEL MODERNISME
El conjunt de Can Mazantini està format per
tres edificis d’estil modernista. De fet, són els
més grans que es conserven a Sant Andreu.
Dels tres blocs, dos han estat restaurats; en
concret, els que miren al carrer de Coroleu,
que llueixen com si fossin nous. De fet, s’ha
recuperat el verd intens de la façana i s’han

restaurat els balcons i les reixes de les finestres, a més del ferro forjat.
No passa el mateix, tot s’ha de dir, a l’edifici que fa cantonada amb el carrer de Concepción Arenal, que manté un aspecte
envellit i no ha estat objecte de cap intervenció, almenys de moment.
UN CARRER AMB PERSONALITAT
Sigui com sigui, el carrer Coroleu ha mantingut aquell esperit del modernisme amb edificis de façanes de color blau, barrots amb
motius florals a les finestres, balcons amb baranes de ferro forjat i els relleus barrocs que
uneixen els edificis al capdamunt.
De fet, la majoria de les cases construïdes
en aquest carrer daten de finals del segle XIX
i del primer terç del XX.

Pel que fa a Can Mazantini, aquest conjunt modernista és de visita obligada. Les
cases consten de tres plantes, la primera de
les quals té façana de pedra. El característic
verd, tanmateix, sorgeix a partir de la següent planta, d’on també sobresurten les enormes i característiques balconades.
Aquest conjunt, com hem dit, continua al
xamfrà que fa cantonada amb Concepción
Arenal. Allà, les balconeres s’adapten a la
corba que fa l’edifici en un mur cec coronat
amb un escut en relleu d’estil barroc.
L’interior dels edificis és privat, ja que
forma part d’habitatges particulars i no
poden ser visitats. No obstant això, val la
pena fer una visita atenta a l’exterior per gaudir d’una de les petjades del modernisme
més importants al districte de Sant Andreu.

Foto: Ajuntament

El Canal de la Infanta, punta de
llança del desenvolupament industrial
SANTS – MONTJUÏC/ El Canal de la Infanta va
ser una obra que, tot i haver-se fet amb finalitats purament agrícoles, va servir per desenvolupar tot l’arc del Baix Llobregat i l’Hospitalet,
des de Molins de Rei fins a Sants-Montjuïc, passant per la Marina.
Actualment, el canal està gairebé desaparegut en la seva gran majoria de trams, tot i que
encara hi ha elements que resisteixen al pas del
temps. Els últims anys, l’associacionisme del Baix
Llobregat i l’Hospitalet ha fet del Canal de la Infanta un símbol de la lluita pel patrimoni local.
Pel que fa a Sants-Montjuïc, hi ha un racó on
es pot veure un segment visible de la gran obra hidràulica que va ser el Canal de la Infanta. Cal anar
al carrer de la Mare de Déu del Port, a tocar del
mur del cementiri, per veure un vestigi d’una infraestructura projectada per l’arquitecte Tomás

Soler i Ferrer (1770-1845), autor també del Canal
d’Urgell i de l’aixecament de plànols del Rec Comtal de Barcelona. De fet, l’origen va ser el Rec Vell
que va fer construir el Compte-Rei Alfons I el 1188.
Les obres van arrencar el 1817 i van acabar tres
anys més tard. Inicialment va batejar-se com a
Canal de Castaños, en honor a un dels seus impulsors, el general Francisco Javier Castaños, heroi
de la batalla de Bailén, la primera gran derrota a
camp obert de l’exèrcit de Napoleó el 1808. Tanmateix, el 1824 va ser batejat amb el nom de la infanta Carlota, cunyada del rei Ferran VII d’Espanya.
Amb tot, el canal era una rasa de 17 quilòmetres reforçada amb murs de maçoneria que
descendia fins al mar des de Molins, que era on
hi havia la casa de les comportes. L’obra va obligar a construir ponts, sifons i salts d’aigua que
s’acabarien aprofitant per a usos industrials.
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Eixample
La Casa Garriga
Nogués, una joia
al Quadrat d’Or
Ubicada al carrer Diputació, en
concret al Quadrat d’Or –una
sèrie d’illes de l’Eixample conegudes amb aquest nom perquè
apleguen una gran quantitat
d’edificis d’estil modernista–, la
Casa Garriga Nogués és un edifici eclèctic que barreja elements
clàssics, barrocs i modernistes.
L’edifici és obra de l’arquitecte Enric Sagnier –l’arquitecte
que més va treballar per a l’alta
burgesia barcelonina–, tot i que
conté elements d’altres artistes,
com ara d’Eusebi Arnau, que va
esculpir-hi unes columnes per
sustentar una balconada que
representa les quatre etapes de
la vida.
La casa, declarada Bé d’Interès Cultural l’any 1980, va ser
construïda expressament per al
banquer Rupert Garriga Nogués.
D’aquí ve el nom amb el qual se
la coneix actualment.
La família Garriga Nogués va
viure a la primera planta d’un interior on destaca la majestuosa
escala de marbre amb línies sinuoses, a més dels vitralls que va
elaborar Antoni Rigalt.
UNA CASA AMB MOLT ART
Aquest edifici, a més, va ser durant vuit anys la seu de la
col·lecció d’art de la Fundació
Francisco Godia, concretament
entre els anys 2007 i 2015. Tanmateix, entre el 1983 i el 2004
va allotjar la seu del Grup Enciclopèdia Catalana.
Foto: Aj.

Contingut elaborat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona
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Bàsquet | Un ascens i un subcampionat per al JAC Sants Barcelona

El sènior femení del JAC Sants Barcelona és nou equip de Primera Catalana després de vèncer el passat 28
de maig el Bàsquet Femení Viladecans. El primer equip masculí es va quedar a un pas de tornar a Lliga
EBA després de perdre la final de la Copa Catalunya contra el CB Granollers per 65-59 el passat 12 de juny.

Música i futbol a favor de la inclusió
» Gran estrena del torneig inclusiu de futbol FIMA, organitzat pel CE Terra Negra i Dj’s pel Canvi
» “Volem millorar detalls i créixer en les pròximes edicions”, diu Marisol Duque, directora tècnica del club
Toni Delgado
EL POBLE-SEC

La inclusió és visibilització i
normalització. Tots i totes tenim capacitats i habilitats diferents. El Club Esportiu Terra
Negra és un exponent d'inclusió i la temporada 2011-2012 ja
va crear un equip de futbol sala
format per persones amb diversitat funcional. "Exigeixen
poc i donen molt. És molt agraït treballar amb aquest col·lectiu. Parlo des de l'experiència
pròpia", exposa Marisol Duque, fundadora i directora tècnica de l'entitat, a Districte Esportiu, de Sants 3 Ràdio.
Fruit de l'entusiasme i compromís del CE Terra Negra i
l'Associació Dj's pel Canvi ha
nascut el primer torneig de futbol FIMA, que es va disputar el
passat dissabte 11 de juny a l'IES
Consell de Cent. L'esdeveniment

va comptar amb la participació,
durant 12 hores ininterrumpodes, de vuit equips mixtos formats per jugadors i jugadores
amb i sense diversitat funcional.

Els equips estaven
formats per 4 persones
amb diversitat
funcional i 4 sense
"FIMA té un joc de paraules
molt especial. Ens agrada parlar també de Femení Inclusió
Masculí Acció. És un projecte
que vam iniciar amb un amic
que tenim en comú amb Dj’s pel
Canvi", explica Duque.
ALT NIVELL
Els equips estaven formats per
quatre persones amb diversitat
funcional i quatre (dos nois i
dues noies) sense. "No podem
deixar de banda l'alt nivell que

ens van regalar els equips i amb
una final espectacular. Tothom
ha acabat molt satisfet de la
iniciativa i passarem una enquesta als i a les participants
perquè ens donin la seva opinió
més detallada. Volem millorar
detalls i créixer les pròximes

Una escena del primer torneig inclusiu de futbol FIMA. Foto: Dj’s pel Canvi

edicions. Esperem que FIMA
tingui molts anys de vida", exposa Duque. Està encantada de
l'ambient que es va viure durant
el torneig, amb música, narradors, públic i inclusivitat.
"Alguns jugadors i jugadores descansaven amb la músi-

ca, caminant al costat dels altaveus. Es va generar un ambient molt maco i especial,
com si els equips es coneguessin de tota la vida. Organitzar
el torneig va suposar molta
feina i l'esforç ha valgut molt la
pena", conclou, satisfeta.
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| Redout 2
Aquesta seqüela porta les curses a zones distòpiques d’un planeta
Terra gairebé abandonat. Per a PC, PS 4 i 5, Switch i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@BcnDesignWeek)

Els fans catalans de Dua Lipa (Londres, 1995), la
cantant de moda a nivell internacional, ja es poden considerar pràcticament amics seus. Molts
d’ells l’han vist dos cops en dues setmanes, perquè l’artista d’origen albanokosovar va actuar a
Barcelona el dia 1 de juny, al Palau Sant Jordi, i el
dia 10, al festival Primavera Sound. Fent una cerca ràpida a les xarxes, és fàcil veure que tothom
que l’ha vist s’ha quedat al·lucinant. Una veu impressionant, unes coreografies ben elaborades i
executades i uns outfits espectaculars són els ingredients principals dels seus shows, que no deceben ningú. També hi ha un altre element, més
freqüent del que segurament la cantant voldria,
que són les caigudes. Al Sant Jordi n’hi va haver
una, però la jove estrella de la música es va aixecar com si res i va continuar oferint un concertàs
que els assistents no oblidaran.

Setmana del disseny
L’auditori del Disseny Hub Barcelona va acollir el passat 2
de juny l’acte inaugural de la Barcelona Design Week 2022.
La setmana del disseny d’aquest any, que acabarà el dia
22, s’adreça especialment als joves, perquè aquest 2022 és
l’Any Europeu de la Gent Jove. “Actualment, vivim una realitat que ens genera confusió i ens desorienta. Aquest és
el tema de l’edició d’enguany: Wayfindings, orientacions
per crear nous presents. Dels nous presents dependran els
nostres futurs i els joves i el disseny són claus per definirlos”, ha dit la directora de l’esdeveniment, Isabel Roig.

Llibres

?

D

QUI ÉS

...

L

I

P

A

El seu segon disc ‘Future Nostalgia’ l’ha portat al cel

Visitar Barcelona dos cops en dues setmanes

QUÈ HA FET

Va actuar al Sant Jordi el dia 1 i al Primavera Sound el dia 10
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Ser la cantant internacional de moda
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La fitxa

Tothom n’està enamorat

La gent n’aplaudeix la veu, els balls i fins i tot una caiguda

Música

Pelis i sèries

Les paraules justes
Milena Busquets

Els secundaris
Bernat Cot i Laura Aubert

Esponja
Magalí Sare

Todo a la vez en todas partes
Dan Kwan i Daniel Scheinert

La protagonista d’aquest dietari és una
escriptora amb una capacitat inesgotable de renovar la seva mirada sobre el
món. Directa, apassionada, intel·ligent i
una mica desastre, cerca les paraules justes per capturar una realitat complexa i
canviant, sense renunciar a l’elegància i
a l’honestedat de la concisió. L’obra més
íntima i alhora vital de Milena Busquets.

Una actriu i un actor secundaris comparteixen el neguit abans d’estrenar.
Anirà bé o no l’estrena? En un embat de
vivències hilarants, faran el possible
perquè sigui que sí. Inspirada en els espectacles populars del Paral·lel de principis del segle XX, barreja peces teatrals
còmiques i de vodevil de l’època.
Al teatre El Maldà de Barcelona.

Magalí Sare ha publicat el seu segon àlbum en solitari, Esponja(Segell Microscopi,
2022), quatre anys després del primer. La
cantant barcelonina explora estils diferents
i alguns de nous per a ella, i canta en català, castellà i portuguès amb col·laboracions de luxe, com Salvador Sobral o Las
Migas. Setze cançons formen un disc que
és “com una peli”, ha dit a Enderrock.

Quan una ruptura interdimensional altera la realitat, l’Evelyn, una immigrant
xinesa als Estats Units, es veu involucrada
en una aventura salvatge en què només
ella pot salvar el món. Perduda en el multivers, aquesta sobtada heroïna haurà de
fer servir els seus nous poders per lluitar contra estranys perills mentre el
destí del món penja d’un fil.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Comprar vols barats per internet
Foto: Pexels

i

OCI

iatjar és objectiu de molts quan s’apropa l’estiu, però la
butxaca no sempre acompanya. Si encara no tens plans
ni has pogut programar la teva escapada d’estiu amb antelació, cosa que millora sens dubte el pressupost, però no vols
renunciar a unes vacances en condicions, llegeix els trucs que
t’expliquem a continuació per trobar els vols més barats.
Assegura’t que és un bon dia i una bona hora per buscar vols.
La majoria de bones ofertes de vols surten els dilluns i, si no tenen èxit, les aerolínies encara rebaixen més els preus. El cap de
setmana, per tant, és el pitjor moment per buscar-los, segons el
Wall Street Journal, que també diu que la millor hora és al voltant
de les tres de la tarda. Abans de començar la cerca, esborra les
cookies del teu ordinador. Si no ho fas, s’hauran gravat els vols
que has buscat i cada vegada t’apareixeran més plens i més cars
perquè entris en pànic i el compris a qualsevol preu per no perdre l’oportunitat. D’altra banda, busca abans en pàgines web de
comparadors de vols (Skyscanner, Kayak, eDreams...) i, un cop
detectada l’opció més barata, busca els mateixos vols al web de
l’aerolínia en qüestió per estalviar-te les despeses de gestió.

Les claus
MOMENT ADEQUAT

COOKIES
COMPARADORS
AEROLÍNIES

El pitjor moment per buscar vols és el cap de
setmana i el millor, dilluns i dimarts a les 15.00 hores

Esborra les ‘cookies’ del teu ordinador abans de començar:
si no ho fas, els vols cada cop t’apareixeran més plens i cars
Busca primer en webs de comparadors de vols
(Skyscanner, Kayak, eDreams...) per veure totes les opcions
Un cop hagis detectat l’opció més barata, busca els mateixos
vols a la pàgina web de l’aerolínia en qüestió

Foto: Pexels
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