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La salut més precaritzada
» Els problemes de salut mental relacionats amb preocupacions laborals han augmentat en pandèmia
» Temporalitat que provoca insomni o sous baixos que generen ansietat, alguns dels exemples
Alba Losada
BARCELONA
Quan fa uns mesos a Tomas Jaramillo li van proposar, a la botiga de Barcelona on estava com a
dependent, treballar també els
caps de setmana, no va saber dir
que no. Tot i que suposadament
era voluntari, explica, se sentia obligat a fer-ho. Per una part, perquè
necessitava més diners i, per l’altra –la més preocupant–, perquè
tenia por que no acceptar-ho fes
que més endavant l’acomiadessin.
Entre els passats mesos de novembre i gener, assegura, va descansar només quatre dies. Les
conseqüències d’aquella sobrecàrrega de treball, recorda, li van
fer pagar un preu alt: “Bevia després de la feina per fugir de la rutina i ja no podia ser amable amb
els clients perquè estava molt
cansat”. Aquell va ser el començament, indica, d’una depressió
que va empitjorar quan, fa dos
mesos, el van acomiadar per tenir
diferències amb dos superiors.
El cas de Jaramillo és un exemple de per què és important
que fa un mes l’Ajuntament de
Barcelona, Foment del Treball, PIMEC i els sindicats CCOO i UGT
signessin el primer Acord de Barcelona per Cuidar la Salut Mental. L’objectiu és tenir cura de la
salut mental dels barcelonins al
món laboral. Com? A partir dels
10 compromisos que consten en
aquest acord. Alguns d’ells són incidir en la millora de les condicions laborals i promoure que
les empreses posin a l’abast dels
treballadors recursos públics per
cuidar aquesta part de la salut,
massa vegades invisibilitzada.
La responsable de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de CCOO, Aurora Huerga, valora positivament aquest

acord. “És important per recordar que unes bones condicions
laborals són necessàries per estar bé mentalment”, diu Huerga,
que alhora reconeix, però, que
perquè l’acord sigui efectiu cal reforçar els serveis de salut mental
públics de la ciutat. “No hi ha
prou recursos”, admet.
LA IDENTITAT
Està clar que la feina té una repercussió directa en l’estat d’ànim,
perquè d’ella depèn poder pagar
el lloguer, comprar roba o menjar,
divertir-se i, en definitiva, viure
amb dignitat. Però la seva importància encara va més enllà. Tal
com subratlla la psicoterapeuta
Jara Pérez, es dona molta importància al fet que la pròpia identitat estigui “molt vinculada” amb la
feina. De fet, la relacionem directament amb “la nostra marca personal” quan, en realitat, tothom és

El primer ‘Acord de Barcelona per Cuidar la Salut Mental’ es va presentar fa un mes. Fotos: Ajuntament i Pexels

molt més que un lloc de treball.
“Això fa que, quan la feina falla,
sentim que falla tot”, recalca.
Els problemes de salut mental, com ara la depressió, l’ansietat o l’insomni, relacionats amb el
món laboral han augmentat durant la pandèmia, segons Pérez.
Una realitat que també confirma
un metge de família, Carlos Torres, que parla d’un “repunt bestial” de persones que van al CAP
amb ansietat després d’un avís
d’ERO, d’una reunió complicada
o dubtant si els renovaran el
contracte o no.
A part de visitar persones
amb aquests problemes, Torres
també pot parlar d’algun d’ells en
primera persona, ja que tothom
ha vist com els sanitaris han estat
un dels col·lectius més colpejats
per la precarietat durant la pandèmia. En el seu cas, diu, la sobrecàrrega de treball provocada

per la pandèmia i el fet d’haver tingut quatre contractes temporals
en els darrers dos anys –i, per
tant, no tenir un futur segur– li
han passat factura. Cada cop que
s’ha acostat la fi d’un contracte, assenyala, l’ombra de la inestabilitat ha pogut amb ell i ha hagut de
prendre Diazepam per poder dormir. “L’actual contracte s’acaba el
30 de juny i fa 10 nits que necessito Diazepam”, recalca Torres,
que també lamenta no sentir-se
valorat després de tants anys
d’estudis, esforç i treball.
UNA NORMALITAT QUE FA MAL
Hi ha vegades que costa d’acceptar que no s’està bé, i això és resultat de dues coses, segons Pérez.
Per una part, perquè és difícil aturar-se per analitzar l’estat d’ànim quan s’ha de treballar per cobrir necessitats bàsiques i, per l’altra, perquè costa d’acceptar que

“el que fa emmalaltir” és la normalitat –d’inestabilitat o precarietat– en la qual vivim. “Ens fa
posar malalts”, insisteix contraposant-ho amb una desitjada situació de seguretat.
Un altre exemple és el cas de
Marta Puig –nom fictici–, que
explica que treballa en un despatx
d’arquitectes on fa tres anys que no
li apugen el seu sou de 1.000 euros. Per subsistir, afirma, s’ha
acostumat a no sopar a fora, a no
anar al cine i a no tenir grans despeses. Però al que no s’acostuma
és a tenir 33 anys i veure com persones del seu entorn avancen i tenen fills mentre ella es queda en el
mateix punt. “Aquesta situació
em provoca ansietat i por. Aprenem a viure amb aquesta inestabilitat, però això no vol dir que sigui bona”, denuncia decebuda per
no haver tingut el futur que de petita li havien dit que podria tenir.
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Guerra als bicitaxis
Foto: Carola López/ACN

per Jaume Collboni

A

bans de la pandèmia, des de l’Ajuntament de
Barcelona vam guanyar la batalla del top
manta i dels pisos turístics il·legals. Tothom
recorda les imatges dels manters omplint les
voreres de la Barceloneta o l’interior de l’estació de Plaça Catalunya. Aquests fenòmens originaven greus molèsties i una enorme pressió sobre l’espai públic. Per això
vam actuar amb determinació per reconduir la situació,
aplicant totes les eines legals i els mitjans al nostre abast.
Precisament, soc del parer que una de les obligacions dels responsables públics és la de vetllar per garantir que l’espai públic sigui un àmbit de convivència, civisme i seguretat. És amb aquest mateix plantejament que ara hem declarat la guerra als bicitaxis,
una activitat que genera moltíssims problemes relacionats amb la circulació, la inseguretat o l’economia
submergida. Fins i tot, aquesta activitat amenaça i fa
competència deslleial als més de 10.000 taxistes que
hi ha al conjunt de l’àrea metropolitana.
No ho podem permetre. Els bicitaxis no tenen cabuda al model de Barcelona, ni des del punt de vista del
turisme de qualitat que volem ni tampoc per promou-

re la mobilitat ordenada i segura que necessitem.
Aquests vehicles no encaixen en el paisatge dels nostres
carrers i places. En definitiva, Barcelona no és Bombai.
Fa temps que estem actuant amb contundència
contra aquesta activitat. Des de principis d’any, la Guàrdia Urbana ha interposat més de 1.400 denúncies
contra els bicitaxis, i des del 2019 hem requisat i enviat al dipòsit més d’un miler d’aquests vehicles. També hem limitat els carrers per on poden circular i encara ho farem més en les pròximes setmanes, decretant noves restriccions en zones de gran afluència turística, com Ciutat Vella o al litoral de la ciutat. Però
vull ser molt clar: necessitem anar més enllà i ens cal
la implicació de la Generalitat.
La Generalitat de Catalunya és l’administració competent en matèria de transport de passatgers i és, per
tant, qui pot regular aquesta activitat econòmica. Per
a nosaltres, en aquest cas, regular ha de voler dir prohibir. Així ho hem exigit en diverses ocasions i ara, després d’alguns dubtes inicials per part de la Generalitat, finalment hem aconseguit acordar la creació d’un
grup de treball per concretar aquesta prohibició. Sem-

Les millors

Natàlia Segura/ACN

perles

bla que per fi la Generalitat ens ha escoltat i s’ha compromès a abordar el tema, però ara vetllarem per accelerar al màxim la prohibició. Entre altres coses, perquè solucionar els problemes de la ciutat requereix un
compromís real per part de tothom.
Des de l’Ajuntament de Barcelona estem fent grans
esforços i invertint recursos per impulsar un turisme responsable i sostenible i per millorar la imatge del litoral
amb una gran transformació del Port Olímpic que potenciarà les activitats esportives i l’economia lligada al mar,
per exemple. Però perquè totes aquestes accions siguin
del tot efectives per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, sense cap mena de dubte ens cal un
espai públic lliure de bicitaxis, amb ordre i seguretat.
Acabo tal com he començat. De la mateixa manera
que vam resoldre el descontrol del top manta i dels
pisos turístics il·legals, ara farem servir totes les eines
per guanyar la guerra a l’activitat dels bicitaxis. No en
tinguin cap dubte: ho tornarem a fer.
Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia
de l’Ajuntament de Barcelona

N

LA FOTO

na dona que ja és mare de quatre fills s’assabenta que
espera bessons per partida doble. És a dir, dues parelles de
bessons. És a dir, quatre fills més. L’estatunidenca Ashley Ness,
de 35 anys, és un cas únic entre setanta milions.

U

ultes de 750 euros per fer pipí al mar o a la platja. És el
que ha establert la nova ordenança municipal de
Vigo, que no concreta com es comprovarà si algú ha
incomplert la norma. La incògnita ha desfermat les burles.

M

er narcotraficant i despistat no és una bona combinació. Ho
ha après a la força un narco d’Eivissa que es va oblidar la
ronyonera plena de droga a una discoteca i hi va tornar per
recuperar-la. Va acabar detingut per la Policia Nacional.

S

n nen es fica una moneda pel nas i l’esternuda deu
anys després. Ha passat a Anglaterra, on Umair Qamar
assegura que es va ficar la moneda quan tenia quatre anys
i l’ha tingut allà dins durant una dècada. Ara l’enyorarà.

U
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Els semàfors

Més difícil arribar a final de mes

A la Melissa, una veïna del
Poble-sec, la propietat del seu
pis li volia apujar el lloguer tot i
haver perdut la feina durant
la pandèmia. Davant d’això,
va acudir al Sindicat de Barri
del Poble-sec, que la va ajudar
a conservar casa seva.

per Manuel Reyes (PP Barcelona)
Foto: Pexels

Sindicat de Barri

La clau

pàgina 8

Amb motiu del seu 50è
aniversari, el Centre Social
de Sants ha organitzat tres
passejades amb les quals
convida tothom qui vulgui
a conèixer el passat rural i
industrial de Sants i els seus
edificis “especials”.

Centre Social de Sants

Bodega Montferry

pàgina 10

La Bodega Montferry ha de
canviar de local perquè el
propietari vol enderrocar el bloc.
Des del negoci, molt conegut a
Sants, asseguren que al nou
espai continuaran fent el mateix
que han fet fins ara: oferir
un lloc per a tothom.
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de tapes de Creu Coberta
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Una nova educació és possible

L

a cistella de la compra no
para de créixer d’una manera força preocupant.
Hem vist com el rebut de l’energia elèctrica ha fet un creixement
espectacular des de l’any passat.
De fet, molt abans de la invasió
russa d’Ucraïna. Per tant, no és
conseqüència d’aquesta maleïda
guerra, sinó que són uns altres els
motius d’aquest encariment.
Mentre que el govern central
ha estat de braços plegats i sense
fer res –no ha aplicat mesures per
aconseguir abaratir els costos–, les
llars familiars fan terribles esforços per pagar les factures i les
empreses perden competitivitat.
Però aquesta no ha sigut l’única pujada. Al creixement de la
llum cal sumar-hi el dels preus de
les benzines i carburants, del gas
i de molts dels aliments més bàsics, com la llet, els ous, el pollastre o l’oli. Mentre que l’escalada de

preus sembla imparable, els
governs locals no paren d’apujar impostos. És el cas de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), dirigida pel PSC i Ada
Colau, on acaben d’apujar el rebut de l’aigua un 4%. Augments
que se sumen al tribut metropolità (puja un 3%) o a la taxa de
tractament de residus (que puja
més d’un 5%).
A més a més, ara que encara estem en temps de fer la
declaració de la renda, veiem
que Catalunya és un autèntic
infern fiscal, amb els trams
autonòmics més alts de tot el
país. I és que el Govern de la
Generalitat no dona treva. No

només ens ofega amb l’impost de la renda més car per a
les famílies amb menys ingressos, sinó que a sobre tenim
més de 18 impostos propis
que ens posen els primers de la
classe en pagar més.
Amb aquestes pujades fiscals i l’increment de recaptació
per l’IVA, les administracions
tenen 9.000 milions de més que
hem pagat entre tots. Per això
és de justícia que es retornin els
diners als contribuents amb
les rebaixes d’impostos que
hem proposat des del Partit
Popular. Persistirem per aconseguir-ho, mentre els que manen miren cap a un altre costat.

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

#MassacreAMelilla

@quiquepeinado: Muchos de los migrantes que trataban de saltar la valla de Melilla
venían de Sudán del Sur, huían de una guerra y allí no hay corredores humanitarios.

#ElMobileEsQuedaAquí

@rogertorrent: Una molt bona notícia per
a Catalunya [...] Vuit anys més de Mobile
World Congress ens consoliden com un
dels referents tecnològics a escala global.

#SantTornem-hi?

@324cat: La pujada de contagis de covid,
malgrat que la majoria són casos lleus, coincideix en un moment que hi ha menys
personal sanitari, per baixes i vacances.
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Cultura | El Poble-sec ja té bandera

29 de juny del 2022

Fa uns dies es va presentar de manera oficial la bandera del Poble-sec,
on es veuen les Tres Xemeneies i un vaixell emulant el seu passat mariner.
Ja se n’han regalat algunes i s’ha animat els veïns a penjar-les als balcons.

El Poble-sec vol més mesures
per frenar el soroll nocturn
CONVIVÈNCIA4La zona del parc
de les Tres Xemeneies i els carrers
Blai i Nou de la Rambla pateixen
alts nivells de soroll a les nits per
la gran quantitat de bars –i algunes discoteques– que aglutinen.
El problema que pateix aquesta
zona –amb una alta densitat de
població– no és d’ara i, a més, fa
uns anys la situació era encara pitjor. Així ho recorda el president de
l’Associació de Veïns del Poblesec, Sergi Gàzquez, dient que el
2019 les administracions no feien
res per millorar el panorama:
“Hi havia un passotisme absolut”.
Ara valora que, almenys, s’està
treballant en el tema. “És un pas
endavant”, reconeix.
Un exemple són els sonòmetres que s’han instal·lat fa poc als
carrers Blai i Nou de la Rambla
per comprovar si se superen els
decibels permesos. Tal com va assegurar fa uns dies el regidor
Marc Serra, aquests són una mostra de com vol continuar actuant
l’Ajuntament davant del problema del soroll: “Impulsarem les
mesures necessàries per protegir

L’Ajuntament ja ha posat sonòmetres en alguns punts. Foto: Ajuntament

el descans de veïns i veïnes”. Per
part seva, el regidor d’Emergència Climàtica, Eloi Badia, va indicar que, segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB),
més de 200.000 persones tenen
afectacions psicològiques vinculades a activitats nocturnes. “Després de la qualitat de l’aire, segurament el soroll és el segon problema de salut pública més important al qual ha de fer front la
ciutat”, va admetre.
Des del punt de vista de Gàzquez, els sonòmetres són un pri-

mer pas que haurà d’anar acompanyat de més accions. Algunes
d’elles són sancionar persones
que tenen actituds incíviques a
l’espai públic i reforçar la presència d’agents de la Guàrdia Urbana i agents cívics perquè, entre
altres, controlin els espais on les
discoteques no arriben.
“Pel que fa a l’Apolo i Plataforma, sí que controlen les seves
portes, però uns metres més
lluny no poden actuar i evitar botellades o orins entre els cotxes”,
conclou Gàzquez.

Resistir per quedar-se a casa:
la història d’èxit de la Melissa

HABITATGE4La història de la
Melissa és una de les que recorden que hi ha històries que acaben bé. Abans d’arribar a aquest
punt, però, ha hagut de viure la incertesa de si perdria casa seva.
Tal com explica el Sindicat de
Barri del Poble-sec, tot va començar quan, fa uns anys, la
propietat li volia apujar el lloguer de 725 a 850 euros. Negociant,
per sort, van acordar deixar el
preu en 800 euros. La seva situació es va complicar més quan
es va quedar sense feina amb l’esclat de la pandèmia. Com que tenia dificultats per pagar el lloguer, es va posar amb contacte

amb la propietat. Era un gran tenidor i havia de donar-li facilitats,
però no va rebre resposta fins al
passat 24 de març. Li va dir que
li apujaria el lloguer a un preu
més alt l’acordat abans de la
pandèmia: 860 euros.
La Melissa, però, volia conservar el pis on feia anys que vivia. “He de quedar-me i resistir”,
va pensar en aquell moment.
Després va contactar amb el Sindicat de Llogaters i el Sindicat de
Barri del Poble-sec i va començar
una llarga lluita de diversos mesos que ha acabat bé: el preu del
seu lloguer és ara de 760 euros i
la Melissa continua a casa seva.

Feia anys que la Melissa vivia en el pis. Foto: Twitter (@somdocatdebarri)
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Una exposició fotogràfica sobre
històries de supervivència
CULTURA4La periodista i fotògrafa Claudia Frontino va inaugurar el passat 14 de juny a la Biblioteca Vapor Vell, al barri de
Sants, l’exposició ‘Dones sense
llar. Històries de supervivència’, sobre el dia a dia de vuit dones que lluiten per tirar endavant. Abans, el passat mes d’octubre, van aparèixer en un reportatge publicat per Frontino a
l’ARA després d’haver guanyat el
Premi Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social.
DIFERENTS SITUACIONS
Un dels trets característics d’aquest treball és que recorda que
viure en situació de sensellarisme va més enllà de dormir al carrer, ja que també es tradueix en
no tenir un habitatge estable o
digne. Un exemple és la història
d’una de les protagonistes d’aquest projecte: la Beatriz. Tal
com va explicar a Twitter Frontino, la Beatriz ha sentit la inestabilitat que pot implicar viure i
treballar al mateix lloc, com passa al sector de les cures. “Les dones que treballem a les cures estem amb un peu al carrer sempre”, va dir Beatriz en el reportatge publicat a l’ARA.
Un altre exemple és el de la
Sofia. Quan va sortir de la presó,

Sants-Montjuic

29 de juny del 2022

Passejades per reivindicar
el patrimoni de Sants

CULTURA4Amb motiu del 50è
aniversari del Centre Social de
Sants, l’entitat veïnal ha organitzat tres passejades amb les
quals convida a tothom qui vulgui a passejar per “conèixer el
barri”. La primera de totes es va
fer el passat 21 de maig i va reivindicar el seu passat rural
d’abans del 1850. La segona,
que va ser el passat 18 de juny,
va portar al present la industrialització, tan important en el
Sants del segle XX. I la darrera
encara està per venir. Es farà el
pròxim dissabte 2 de juliol i es
caminarà entre diferents edificis “singulars” del barri.

50 ANYS
Parlar del passat i del patrimoni
de Sants és important per al
Centre Social de Sants, ja que els
seus membres s’hi han deixat la
pell perquè sigui una entitat ben
viva. Així ho demostren, entre altres coses, els seus orígens. Tal
com explicava fa uns mesos un
dels seus integrants històrics,
Josep Maria Domingo, des del
seu naixement l’entitat va començar a treballar per reduir o
solucionar les mancances d’un
barri “obrer i amb una renda per
càpita no gaire alta”. I així ho van
fer protagonitzant, amb el pas del
temps, diferents lluites veïnals.

L’exposició, a la Biblioteca Vapor Vell. Foto: Twitter (@burguillosmf)

va afirmar Frontino, no tenia on
anar i no sabia com tornar a començar. “Les dones a presó ne-

Les fotos mostren
el dia a dia de vuit
dones que lluiten
per tirar endavant
cessitem moltes coses, no només
que ens diguin que hem d’inserir-nos a la societat”, va afirmar
la Sofia en el mateix reportatge.

FINS AL 18 DE SETEMBRE
Tothom qui vulgui veure la mostra ho podrà fer a la Biblioteca
Vapor Vell fins al pròxim 18 de
setembre i, després, a les biblioteques d’Horta - Can Mariner, Fort Pienc i Nou Barris.
Pel que fa a la inauguració del
passat 14 de juny, és important
recordar que es va posar sobre la
taula la necessitat de treballar
amb perspectiva de gènere durant la ‘Taula rodona entorn de
l’enfocament de gènere en l’atenció a les persones sense llar i
perspectives d’avenç’.

Una de les passejades organitzades. Foto cedida
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Associació de Comerciants
TORNA
LA RUTA DE TAPES

Tot el mes, fins al 31 de juliol, tens temps per passar pels nostres bars,
restaurants, cafeteries i espais de degustació per poder tastar una tapa
i una canya o refresc (segons indicacions) per 2,95 €. Aprofita aquesta
oferta, gaudeix dels nostres restaurants i de les seves terrasses i viu l’estiu amb amics, parella o companys a Creu Coberta!

Cre
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El Poble Espanyol ofereix música en directe, propostes

gastronòmiques i un nou espai per a experiències culturals completes
A partir del 29 de juny, sota el nom de
Nits en Viu, el Poble Espanyol presenta quatre cicles musicals de diversos estils amb bandes i artistes
emergents i consolidats que integren
una cuidada i variada programació:
Nits de Blues (dimecres), el festival
Mahou Rock&Grill (dijous), P!ÒPERA
Pícnic&Òpera (divendres) i Vespres de
Rumba (diumenges).
Els directes tindran lloc principalment al nou espai Village, una zona
expressament conceptualitzada per
oferir una experiència que vagi més
enllà de la música en directe. Abans i
després de cada concert, els visitants

podran gaudir de gastronomia de proximitat, begudes i música ambient segons la temàtica del concert d’aquella
nit, a l’aire lliure, sota les estrelles i en
un entorn immillorable.
L’entrada a qualsevol dels concerts
que formen part de les Nits en Viu al
Poble Espanyol inclou la visita a tot el
recinte i al seu contingut estable el
dia de l’espectacle: arquitectura popular, el Museu Fran Daurel d’art contemporani, artesania, l’exposició ‘Un
viatge fotogràfic. La construcció del
Poble Espanyol’ i més de 40.000 metres quadrats a l’aire lliure en un entorn històric i monumental.

TOTA LA
INFORMACIÓ
ES POT TROBAR
AL WEB
poble-espanyol.com
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“Totes les innovacions culturals
neixen a la perifèria i als suburbis”
Nando Cruz
Periodista musical

Albert Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky
Nando Cruz és un periodista musical diferent. Sempre crític, s'ha encarregat d'analitzar la vida cultural
que hi ha més enllà dels grans esdeveniments, dels suplements dels
diaris i de la televisió. Aquella que es
viu als barris i amb moltes llengües.
uina música escoltava
Nando Cruz quan era un
nen i un adolescent?
La música que posava la meva
mare a casa: Perales i Julio Iglesias. A
poc a poc em vaig anar interessant
per la música que sonava a la ràdio
i pel que em passaven els amics de
classe... Va ser a finals dels vuitanta
quan vaig començar a escoltar rock
alternatiu o indie. Després, quan
vaig començar a fer crítica musical a
El Periódico, el 1995, anava a tota
mena de concerts: bossa nova, hiphop... I encara hi va haver un moment en què em vaig obrir a més
músiques: quan vaig començar a
fer el recull de reportatges Otros escenarios posibles. Vaig prendre la
decisió de deixar d’escriure per al
meu gust personal i fer-ho sobre el
que la gent consumeix.

Q

Per què et vas dedicar al periodisme musical?
A sisè de Primària jo sabia que volia
ser periodista de guerra. Evidentment, no vaig anar ni a Andorra
[riu]. En un inici volia escriure sobre
cinema, fins que vaig anar a un concert d’El Último de la Fila a les Festes
de la Mercè de Barcelona, el 1988.
Aquell dia vaig veure que allò era el
que m’interessava. No tant els discs,
sinó la música en viu.
Tu ets molt crític amb el sector
del periodisme musical...
Al principi escrivia al Popular 1 i allà
vaig aprendre el pitjor del gremi: fer
articles marcats per la influència de
les discogràfiques. Després vaig
estar a Rockdelux, on es treballava
amb més distància respecte de la
indústria, però amb altres tics nocius. Tot el que critico ho he comès
jo, però quan portes 20 anys en un
ofici, alguna cosa aprens.
I ara el tipus de periodisme que
fas és una excepció.
Dir-ho així seria posar-me unes medalles que no em pertoquen. Quan
vaig començar, et podies guanyar
la vida, sobretot, si treballaves en un
diari. Ara mateix, el periodisme musical és tan precari que intentar
trencar certes inèrcies et pot fer

desaparèixer. El problema del periodisme musical és que sovint tots
estem als mateixos llocs escrivint
sobre els mateixos esdeveniments.
En un moment que, com dius, el
periodisme musical està tan malament, estem vivint una explosió de l’escena urbana a l’àrea
metropolitana. S’està explicant?
Hi ha músiques de gent de vint anys
i periodistes de quaranta anys.
Aquests 20 anys de diferència són
crucials perquè bona part del periodisme no estigui entenent com caldria aquestes explosions musicals.
No vol dir que no s’escrigui sobre
Bad Gyal o Morad, només faltaria,
però el seguiment d’aquesta escena
no és el mateix que es feia de l’indie
dels noranta, quan l’edat de músics
i periodistes coincidia.
Com ha nascut aquesta escena
urbana?
Les tecnologies han facilitat la velocitat amb què la música viatja. Amb
un mòbil, que és una cosa que
tenen tots els joves, pots gravar una
idea de cançó, pots trobar una base,
fer-te un vídeo, penjar-lo, recuperar
els diners que genera, tens la teva
discogràfica... També és important
el tema de les migracions. Qualsevol ciutat de l’Estat té avui dia una

diversitat demogràfica que no existia l’any 80, quan hi havia un 1%
d’estrangers. Ara hi ha un 30% de
persones no nascudes a Espanya o
a Barcelona. Això fa que joves amb
famílies provinents de Colòmbia,
Mèxic, el Pakistan o Algèria estiguin
convivint a la mateixa classe amb
una banda sonora de fons comuna
a la qual aporten les espècies sonores de la seva tradició. Aquestes
músiques són l’idioma comú d’una
generació de 15 a 25 anys. Passes
per la porta d’una escola i hi ha xavals cantant Pepas de Farruko. On
ho han sentit? És omnipresent gràcies a les noves tecnologies.
Morad o Beny Jr. són de l’Hospitalet, Santa Salut de Sabadell...
Quin pes hi té la perifèria?
Que aquestes músiques neixin a la
perifèria és el més normal del món.
Totes les innovacions culturals i les
músiques populars sorgeixen als
suburbis i als entorns marginals. Indrets on els joves se senten exclosos i senten que les músiques
majoritàries no els representen.
Diuen: “Vosaltres sou més grans,
teniu una posició social més establerta i no ens representeu”. És aquí
on es creen les músiques que canviaran el panorama musical de la
ciutat. El hip-hop neix als suburbis,

com la rumba quinqui, el dancehall,
el rock, el trap, el reggaeton... És
normal que neixin aquí, perquè al
centre hi viu la gent benestant que
està contenta amb la música dominant. És a la perifèria on es fa una
música més accelerada, més grollera i més directa que després arriba als espais centrals de la cultura.
S’acostuma a mirar aquestes músiques com expressions culturals de
classe baixa, massa simples. Però
tard o d’hora s’acabaran convertint
en músiques hegemòniques.
Ens ha de preocupar que la secció cultural de TV3 estigui plena
d’artistes com Joan Dausà, Els
Amics de les Arts o Manel i altres
com el Morad hi surtin molt
menys?
Hi ha un tap generacional, però
també hi ha un tap de classe social.
Només cal mirar la composició de la
direcció de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals o els caps i
els equips dels programes. Estem
parlant de gent de classe mitjana
que viu en una realitat totalment
allunyada d’aquestes perifèries, i
flipaamb músiques còmodes. Hi ha
un tercer tap que és el tap de raça.
Quants periodistes de famílies colombianes, magrebines o subsaharianes hi ha a TV3? Als mitjans de4
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“Els macrofestivals ens aboquen a
un consum de música angoixant”
3comunicació estan infrarepresentats. El periodisme és el reflex d’una
estructura mental i cultural: un periodista de 40 anys, de classe mitjana
i amb vuit cognoms catalans o castellans. Això en empreses públiques
és un drama, perquè TV3 està pagada per tota la gent que viu a Catalunya. Hi ha gent que mai la posarà
perquè està farta de no veure’s-hi reflectida. Passa en la informació política, en la informació cultural, en els
anuncis... Per què no es parla d’un
concert de pakistanesos i sí que es
parla del nou videoclip del traper català que s’intenta impulsar com a
“paio autèntic”i resulta que, en realitat, no el veu ningú?
En canvi, hi ha artistes que tenen
moltes més visites a les xarxes i
no apareixen a la televisió...
Sí! Fa uns dies va actuar Maka al
Sant Jordi Club. Hi havia 4.500 persones. TV3 considera que no hi ha
d’anar. En canvi, una setmana després James Blunt inaugura el festival de Pedralbes amb menys
persones i es creu que és indiscutible parlar d’aquest concert. Per
què? Per què és James Blunt? El festival de Pedralbes? Per què la gent
que hi va és guai? Hi ha un biaix racista, classista i d’edat.
Totes aquestes idees et van fer
crear Otros escenarios posibles?
M’agradaria dir que sí, però no va
ser així. Volia escriure sobre altres
llocs on es feia música. No eren tant
els grups sinó els llocs. Pensava en
sales o bars que no sortien al diari,
com la Upload. Però buscant
aquests llocs vaig descobrir altres
indrets com cases ocupades, esglésies, parcs... Vaig obrir la mirada i
vaig trobar concerts com el d’una
comunitat llatinoamericana que
porta a Barcelona un grup peruà de
cúmbia a una discoteca a les quatre
de la matinada. És més cansat, però
el que et trobes és espectacular. Així
vaig descobrir altres músiques o altres maneres d’organitzar-se... Una
altra ciutat que, per la meva ignorància, m’era desconeguda. Una
ciutat on un home que té una ferreteria al carrer de Sants i que és pakistanès és capaç d’organitzar un
concert en un auditori de Cornellà
portant-hi un artista del seu país.
Per què no s’ha de fer la crònica d’aquest concert? Tenia molta llibertat.
Ja no havia d’anar a l’Apolo o al Sidecar. Deia:“Me’n vaig a un polígon
de Cerdanyola a veure flamencotón,
a un club de sado a veure un concert o a un parc on uns xavals rapegen. Quan hi arribava em podien
dir: “Què és El Periódico?”. Són
agents culturals que mai han tingut
contacte amb la premsa perquè no
els han fet ni cas, i quan veuen un
periodista es posen en guàrdia o
estan molt agraïts.

I aleshores vas decidir crear una
exposició amb aquest material?
El desembre del 2020, El Periódico
va tancar la secció per un tema
pressupostari. Vaig fer una xerrada
per tancar el projecte a l’Ateneu Popular de Nous Barris. Quan la gent
veia els vídeos que jo havia gravat
amb el mòbil en aquells concerts
quedava al·lucinada. Em preguntava si allò era Barcelona. Vaig
creure que calia donar més vida a
aquell material i ara l’hem portat als
centres cívics en format d’exposició.
Abans parlaves de l’Apolo o del
Sidecar. Han de patir amb la presència dels macrofestivals?
Fa 25 anys, en aquest país no hi
havia macrofestivals. Hi havia el
Doctor Music o el Benicàssim, i eren
esdeveniments excepcionals. Al
cap de 10 anys eren una cosa assimilada i 20 anys després estem en
un moment en què semblen imparables. El circuit de festivals ha crescut d’una manera tan salvatge que
la capacitat de les sales d’acollir
concerts es va reduint. Abans la
temporada d’estiu dels festivals era
de juliol a agost: el moment fluix de
les sales de concerts, perquè la gent
volia escoltar música al carrer. Però

“El Primavera
Sound està
desbordat i vol
ser més gran
que Barcelona”
ara la temporada dels festivals va de
maig a octubre. Són sis mesos en
què les sales de concerts no poden
contractar artistes internacionals
perquè els festivals paguen molt
més. Hi ha generacions que assumeixen que escoltar música en viu
és anar a festivals. De totes maneres, això no vol dir que a Barcelona
les sales de concerts desapareguin,
perquè molts macrofestivals programen una música molt concreta
i hi ha molts tipus de música.
I al públic l’ha de preocupar la
concentració de macrofestivals?
Jo crec que sí, perquè ens aboca a un
consum de música absolutament
angoixant i insatisfactori. Quan tu
compres una entrada per a un festival ho fas perquè t’han dit que hi toquen The Strokes, The Jesus and
Mary Chain, Bad Gyal, Massive Attack, M.I.A. i Tame Impala. Quan arriba el dia del festival, resulta que dos
grups toquen a la mateixa hora, que
un altre toca mitja hora després a un
escenari que està a 20 minuts d’on

ets tu i hi arribaràs tard, que un altre
toca a les quatre de la matinada i
potser l’endemà curres... Quan arriba
el moment de la veritat no els pots
veure tots, perquè un festival és una
experiència totalment esgotadora i
desbordant que en alguns casos t’obliga a veure els concerts a una distància brutal, a través d’una pantalla,
fent cues per a tot...
Si és així, per què tanta gent va
als festivals?
La gent s’emociona amb la idea del
festival, no amb el festival en si. El
model és ajuntar el màxim de gent
i el màxim de fer caixa en el mínim
de temps possible. Concentrar tot
el consum musical que abans podies assumir en un any, en tres dies.
És com si, ara mateix, et posessin
tots els teus plats preferits en una
taula i et diguessin que te’ls has de
menjar en tres dies. O t’ho menges
tot o mai més ho podràs tastar. És
una manera bastant incòmoda de
gaudir de la música. Anem estressats per la vida i, quan arriba el festival, que hauria de ser el moment
de destensar-se, aquella angoixa es
manté. Una angoixa vinculada a
l’oci, no a la feina. És una manera
malaltissa d’oferir música.
A més, t’he sentit dir que els concerts en festivals acostumen a ser
descafeïnats...
És clar! Hi ha artistes importants que
poden portar-hi el seu show complet d’hora i mitja, però la immensa
majoria hi fa concerts de 45 minuts.
Jo porto 30 anys veient música en
viu i recordo perfectament concerts
que m’han marcat en sales, però he
vist grups importants en festivals i
no sé ni quan ni on va ser.
Ja per acabar, com veus la polèmica que hi ha hagut amb el Primavera Sound?
El tema de la mida és molt important. Els macrofestivals dins d’una
metròpoli són una cosa insòlita. A
Barcelona n’hi ha tres i dos d’ells, el
Sónar i el Primavera Sound, són dels
més rellevants del planeta. El Cruïlla
és menor, però està pujant de nivell.
El problema és quan els festivals
tenen una mida tan descomunal
que deixen de ser espais de trobada. Hi ha festivals que han decidit no créixer més, com el Sónar, i
altres que encara no saben fins a
on volen arribar. El Primavera no
ha fet aquesta reflexió, està desbordat i vol ser més gran que la
ciutat. Ara ocupa espais que no
pertanyen al Fòrum i pretenia
tenir dos caps de setmana. A mi
em sembla bé que l’Ajuntament
s’hagi plantat. Crec que els festivals estan molt bé, però han de
conviure amb l’entorn i ser una experiència mínimament satisfactòria que no bloquegi la ciutat. <
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Darrers dies d’un símbol:
la Montferry es trasllada
Alba Losada
SANTS
El local de la Bodega Montferry,
situat al número 105 del carrer de
Violant d’Hongria Reina d’Aragó,
és molt més que un punt de trobada veïnal. És un tros de la història de Sants amb identitat pròpia. Tal com explica en Marc Miñarro, qui, des del 2013, està al
capdavant d’aquest establiment
juntament amb la seva parella, la
Raquel Bernús, aquest espai és
una bodega des del 1930 i la seva
estètica actual no ha canviat gaire
en les darreres dècades. Ara té els
dies comptats, ja que a finals de juliol s’haurà de traslladar.
El propietari del local, afegeix,
no els hi vol renovar el contracte
de lloguer perquè vol tirar l’edifici sencer a terra per construir-hi
pisos. “Quina ciutat volem? Una
en la qual es tirin a terra els espais
que ajunten la gent?”, es pregunta. És impossible no notar en
la veu de Miñarro certa decepció,

L’Aula Gastronòmica del Mercat de Sants va acollir fa uns dies una
iniciativa de l’ONG ABD. Entre altres, es van cuinar i servir plats típics
d’Albània, Índica, Paquistan, Romania, Colòmbia, Senegal i el Marroc.

Obertes les candidatures per
presentar-se al Premi Comerç

GUARDONS4Sense el comerç,
Barcelona seria una ciutat sense
ànima. És per això que la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’Ajuntament i l’Institut
Municipal de Mercats organitzen
novament el Premi Comerç de
Barcelona, que arriba a la 23a edició, per reconèixer la gran contribució que fa el sector a la ciutat. Tots els comerços que vulguin poden presentar les seves candidatures fins al 12 de juliol.
Entre els diferents guardons
que es donaran, hi ha fins a sis
modalitats diferents i una men-

ció especial a l’esforç i la resiliència del comerç durant la
pandèmia, sobretot en aquells
mesos més foscos. Les modalitats d’enguany són Premi al comerç innovador, Premi al comerç de proximitat, Premi Albert
González a la tasca de contribució a la promoció i coneixement
del comerç de la ciutat, Premi al
comerç sostenible, Premi al comerç emblemàtic i Premi Mercats de Barcelona, Jordi Maymó.
Els establiments premiats s’anunciaran en una gala que es
farà la pròxima tardor.

La bodega es trasllada al número 12 del passatge Serra i Arola. Foto cedida

entre altres, perquè la identitat de
l’actual local no es podrà mantenir en el que serà el substitut, situat molt a prop: al número 12 del
passatge de Serra i Arola. Tot i
això, alhora assegura que espera
aquesta nova etapa amb ganes de
continuar fent el mateix que ha fet
fins ara: oferir un lloc per a tothom. “Aquí pots trobar menjant
des del nano que va a la facultat
fins a un avi”, diu.

Un dels grans atractius d’aquest establiment són els seus
entrepans. El seu secret, detalla,
és oferir “alguna cosa divertida,
que cridi l’atenció, que no sigui
el típic de formatge amb llom”. A
més, és important que el preu de
tres euros i mig de l’entrepà del
dia fa que aquest també sigui per
a tothom.“És un preu assequible
per a tota la gent”, apunta Miñarro orgullós de la feina feta.

Una edició anterior del Premi Comerç de Barcelona. Foto: Ajuntament
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Waterpolo | Doblet del CE Mediterrani a la Copa Federació

Els dos primers equips del CE Mediterrani han guanyat la Copa Federació. El balanç
del femení ha estat de tres triomfs i dos empats (67 gols a favor i 57 en contra), mentre
que el masculí s'ha imposat en cinc dels sis partits, amb 75 gols marcats i 48 encaixats.

Irene Ortolà: viure és una actitud
» La tècnica del Club Gimnàstic Barcelona valora l’actuació del club als Campionats d’Espanya base
» Clàudia (base 7) i Ariadna Sànchez (base 8), medalla de bronze a paral·leles i barra, respectivament
Toni Delgado
SANTS

"Viure és l'actitud d'omplir la
vida" és una de les frases de
capçalera d'Irene Ortolà, tècnica del Club Gimnàstic Barcelona. Està molt satisfeta de la
gran actuació de les 10 gimnastes del club als Campionats d'Espanya base en categories 5, 7 i 8. Clàudia (base 7)
i Ariadna Sànchez (base 8)
van guanyar la medalla de
bronze a paral·leles i barra,
respectivament.
"Les gimnastes han fet un
paper excel·lent, i és molt difícil aconseguir-ho en un campionat en què hi ha tantes esportistes de tot l'Estat", celebra
a Districte Esportiu, de Sants
3 Ràdio, Ortolà, encara emocionada amb la sorpresa que li
va preparar el grup. El seu
aniversari mai havia coincidit

amb una competició: "A la
nostra entitat sempre ho hem
celebrat molt tot. Em van rebre
amb una rotllana i un pastisset... Quina sorpresa més deliciosa! Va ser un moment molt
emotiu i molt maco".

LA PERFECCIÓ ÉS PUNTUAL
Té molt clar que la perfecció és
un fet puntual: "Per molt que
treballis, en un campionat poden fallar detalls que potser no
t'esperes. Errades que et treuen una millor puntuació i
que també et serveixen per
créixer i aprendre". La tècnica intenta sempre ajudar a
gestionar les expectatives de
les gimnastes. "Ningú els posa
cap pressió. Són elles mateixes, moltes vegades, qui es
carreguen d'expectatives i això
fa que acumulin més nervis
que de costum", afegeix.
Participar en uns Campionats d'Espanya base ja és un
"gran premi" perquè només hi

rir, però ho han d'anar assumint, i més quan pugen de dificultat", detalla.
Ortolà visibilitza allò que no
es veu amb els ulls, l'ànima i el
cap de l'esportista: "Quan falles
en un aspecte que has fet bé
50.000 cops, t'empipes i et frustres. Després, però, ho assimiles.
Entre elles fan molta pinya i
s'animen constantment. Hi ha
molts factors externs que també
influeixen, com l'hora de competició, els nervis d'aquells dies,
l'acumulació de competicions...
Al final... Som persones!".

Ortolà i algunes de les seves gimnastes. Foto: Club Gimnàstic Barcelona

competeixen les millors de
cada categoria. "Allà la feina ja
està feta i, com dic jo, el peix,
venut. Sempre els dic que han
d'intentar estar molt concentrades i relaxades, i gaudir de
cada aparell. Que n'hi ha un

que no t'ha sortit com a tu t'agradaria? Et queda la resta",
valora Ortolà. "El més normal és que fallis en algun detallet. A la vida és complicat
que tot el surti perfecte sempre. Sé que és difícil de dige-

GAUDIR LES COSES
"Les coses surten millor quan
les estàs gaudint. El que tinc
clar és que uns resultats no les
faran millors ni pitjors gimnastes. No canviarà res que
tinguin o no un bon o un mal
dia. Al final, el que és vital és
el seu aprenentatge i els reptes que van superant cada
dia", conclou Ortolà.
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| Escape Academy
Un videojoc per convertir-se en un autèntic crack dels escapes rooms,
on resoldre misteris i enigmes. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox One i Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Cinema Lliure

David i José Manuel Muñoz (Cornellà de Llobregat, 1976 i 1978) són, probablement, uns
dels germans més estimats de Catalunya. Des
que van crear Estopa l’any 1999 no han deixat
de conrear èxits i de guanyar seguidors arreu
d’Espanya i fins i tot a l’Amèrica Llatina. Tenen
deu àlbums d’estudi publicats i, en els últims
anys, han celebrat la gira Fuego amb motiu del
seu vintè aniversari com a grup. El seu estil,
que barreja rumba i pop, no passa de moda i,
fora dels escenaris, el seu carisma i humilitat
han conquistat tothom. Ara, la Generalitat de
Catalunya els ha volgut reconèixer amb la Creu
de Sant Jordi 2022, que se’ls entregarà l’11 de
juliol al Teatre Monumental de Mataró. També
rebran aquest reconeixement l’actriu Carme
Elias, el pallasso Tortell Poltrona, la jugadora de
bàsquet Laia Palau i la companyia Elèctrica
Dharma, entre altres.

Cinema a la platja
El cicle Cinema Lliure a la Platja va néixer a la platja de
Sant Sebastià de Barcelona i el seu èxit ha fet que, al llarg
dels anys, s’hagi estès a altres punts del litoral català i fins
i tot a Mallorca. Aquest any se celebra l’onzena edició des
del 29 de juny fins a l’11 d’agost. Les pel·lícules programades són Sis dies corrents, La vida era eso, Damas de hierro,
Les vides de Marona i Sin señas particulares. A més, l’últim
dia, l’11 d’agost, a Barcelona el públic podrà triar quina
pel·lícula vol que es projecti per cloure l’edició. Abans de
cada pel·lícula també es projectarà un curtmetratge.

Llibres

?

E

QUI SÓN

...

SÓN FAMOSOS PER

?

QUÈ HAN FET

T

O

P

A

Els seus vint anys dalt dels escenaris

Els germans Muñoz són un dels grups més estimats

Rebre la Creu de Sant Jordi

La Generalitat els entregarà aquest reconeixement el dia 11

...

Està clar: s’ho mereixen

A LES XARXES

Teatre

S

La fitxa

Els usuaris celebren que la banda sigui reconeguda

Música

Pelis i sèries

El cartògraf d’absències
Mia Couto

Immunitat
Jordi Casanovas

M’enroca
Cris Juanico

Sinjar
Anna Bofarull

El poeta i professor universitari Diogo
Santiago retorna a Beira, la seva ciutat
d’infància, per rebre un homenatge
mentre s’anuncia l’arribada d’un cicló
tropical demolidor. Allà coneix la Liana,
una dona misteriosa que resulta ser la
neta de l’inspector de la policia secreta
que va detenir el pare d’en Diogo fa més
de quaranta anys.

Sis persones són convidades a participar
en un mostreig demogràfic. Es busca millorar la gestió política en el cas de l’arribada de futures crisis. Aquestes persones han estat reunides en una sala, els
han assignat una xifra i els han donat una
capseta amb únicament dos polsadors:
un de verd i un de vermell.
A la sala Villarroel de Barcelona.

El menorquí Cris Juanico, conegut per ser
un dels membres i compositors de Ja
t’ho diré, ha publicat un EP sota el títol
M’enroca (RGB Suports). Aquest nou
treball aplega quatre cançons: El teu
encant, La vida no és gens fàcil, Quan és
de nit i Dies d’hivern. El fil conductor de
l’àlbum és l’illa on va néixer i créixer l’artista, el lloc que tant l’ha marcat.

A Barcelona, la Carlota busca desesperadament el seu fill Marc, que ha fugit de
casa sense deixar rastre. A Sinjar, una regió entre l’Iraq i Síria, l’Hadia és obligada
a viure com a esclava amb els seus tres fills.
En canvi, l’Arjin aconsegueix escapar i s’acaba unint a les milícies kurdes. Fins on estaran disposades a arribar aquestes tres
dones pels seus éssers estimats?

21 |

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

29 de juny del 2022

líniasants.cat

| 22

Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Ser racional durant les rebaixes
Foto: Pexels

i

ECONOMIA

l juliol és època de rebaixes i això, que a priori sembla una
bona notícia, ens pot jugar una mala passada. Segons un
estudi de l’empresa Veepee, el 61% dels espanyols es gastarà entre 100 i 300 euros en aquestes rebaixes. Si intueixes que
tu també seràs d’aquests i et vols assegurar que realment compres coses que necessites, llegeix el que diu Enric Soler, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC.
Soler alerta de l’anomenat biaix d’ancoratge, “una distorsió cognitiva segons la qual tendim a prendre decisions tenint en compte
les primeres informacions de què disposem”. També adverteix que
les emocions hi juguen un paper molt important: la il·lusió de creure que has trobat una ganga et farà difícil ser racional.
Davant d’això, un truc pot ser pensar, abans que comencin les
rebaixes, quins productes necessites i dels quals voldràs aprofitar
les baixades de preu. Si cal, fes-te’n una llista. A més, Soler recomana no ser “ingenu” i desconfiar de grans reclams com el “Dia
sense IVA”. També aconsella comparar, és a dir, buscar a Google el
producte que vols comprar per veure a quin preu s’està venent.
Per últim, recorda que al supermercat és bo mirar el preu per pes.

Les claus
PENSA

Abans que comencin les rebaixes, pensa quins productes
necessites i vols comprar aprofitant les reduccions de preus

DESCONFIA

El professor Enric Soler demana no ser ingenu
i desconfiar dels grans reclams com el “Dia sense IVA”

COMPARA

Soler també aconsella buscar a Google el producte
en qüestió per veure a quin preu el venen a altres llocs

SUPERMERCAT

En el cas de les ofertes de supermercat, recorda que
cal mirar el preu per pes en comptes del preu total

Foto: Pexels
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