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

19 anys

Núm. 475 · 21/9/2022 · liniasants.cat 
líniasants

Fo
to

: J
ua

n 
C

ab
ré

“El projecte 
dels comuns
està obsolet”

Entrevista a Ernest Maragall, 
candidat d’ERC a l’alcaldia

pàgs 8 i 9

URBANISME pàg 10

Aprovat el nou pla
per poder transformar
l’espai firal de Montjuïc

LLEIALTAT SANTSENCA pàg 14

Nou projecte contra el 
malbaratament alimentari

ESPORTS pàg 18

Juan Hereza (CB Roser):
“Sants té molta vida”

La futura estació de Sants
començarà a caminar el 2023 
La gran transformació de tot el recinte i la zona que l’envolta s’allargarà com a mínim fins a l’any 2030 pàg 11

NOVES XIFRES pàg 3

La pandèmia ha impactat
de ple en la felicitat dels
infants de Barcelona

HOSTAFRANCS pàg 10

Tot a punt per a una Festa
Major que tindrà un cartell
dissenyat per Judit Crehuet



| 2

líniasants.cat 21 de setembre del 2022 Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



3 | 

líniasants.cat21 de setembre del 2022A fons

Més de 40 dies tancats a casa sen-
se poder sortir durant els primers
mesos de la pandèmia. Una tor-
nada a les aules el curs 2020-2021
amb mascaretes, grups bombolla
i limitacions de moviment. Mesos
amb les activitats extraescolars
sense poder-se celebrar. Veient
com han viscut els infants la pan-
dèmia, no costarà d’entendre per-
què, segons la darrera enquesta de
benestar feta per l’Institut Infàn-
cia i Adolescència de Barcelona,
els nens i nenes de la capital ca-
talana es consideren menys feli-
ços ara que fa dos anys.

Més de 5.300 infants d’entre
vuit i 11 anys d’una seixantena de
centres educatius han participat
en aquest estudi. L’enquesta ja
s’havia dut a terme en anys ante-
riors, concretament el 2017, i és
per aquest motiu que l’Institut In-
fància i Adolescència de Barcelo-
na ha pogut determinar com ha
canviat la percepció dels nens en
relació amb la seva felicitat abans
i després de la pandèmia.

Les xifres són reveladores, ja
que denoten que ara els infants
són menys feliços. Així, el 2017
quasi set de cada 10 infants afir-
maven que estaven molt satisfets
amb la seva vida. En canvi, ara són
sis els que ho diuen. De la matei-
xa manera, també ha augmentat
el nombre de nens i nenes que no
són gens feliços. Si el 2017 eren
només el 2%, ara són el 4%. Amb
tot, el canvi més significatiu es tro-
ba en els infants que diuen estar
“bastant satisfets”. El 2017 eren
vora dos de cada 10 i ara arriben
als tres.

L’INFANT MENYS FELIÇ
No és el mateix ser un nen que
una nena. Ser pobre que ric. Si

parlem de felicitat en els in-
fants, hi ha elements que són
molt determinants.

El primer i més evident és l’e-
dat. A mesura que els nens i ne-
nes es van fent grans, minva el seu
nivell de satisfacció amb la vida.
Així, tres de cada 10 nens i nenes
de vuit anys diuen ser molt feliços,
mentre que dels que tenen 11
anys només una mica més de la
meitat ho afirmen.

Per altra banda, també hi ha
diferències en funció del sexe.
Les nenes es mostren menys
satisfetes amb la seva vida du-
rant la infància. Així, el 63%
d’ells diuen ser molt feliços,
mentre que en elles la xifra se si-
tua en el 56%.

Finalment, en el grau de sa-
tisfacció dels infants també hi
intervé la classe social. En els es-
trats amb més capacitat adqui-
sitiva, el grau de satisfacció està

més de cinc punts per sobre que
en les classes socials menys
benestants.

Aquest darrer element, d’al-
guna manera, també es tradueix
en els districtes on els nens i ne-
nes són més feliços. A les pri-
meres posicions hi trobem Grà-
cia, l’Eixample i Sant Andreu.
Curiosament, són llocs de clas-
ses mitjanes i mitjanes altes i no
pas els indrets on tradicional-
ment les rendes són més eleva-
des, com Sarrià, Sant Gervasi o
les Corts. Tanmateix, pel que fa
a les zones on la satisfacció és
menor, cal parlar de Nou Barris
i Ciutat Vella, els districtes amb
les rendes més baixes.

QUÈ FA FELIÇ UN INFANT?
A diferència dels adults, els nens
i nenes no demanen gaires coses
per ser feliços. En l’enquesta
del 2017 es va determinar que els

elements que els permetien afir-
mar que tenien una vida satis-
factòria eren passar temps de
qualitat amb la família, tenir

amics i amigues, sentir-se segurs
a l’escola, jugar i tenir temps lliu-
re i que els pares i mares els do-
nessin cert grau de llibertat.

En l’enquesta del 2022
aquestes demandes segueixen.
Ara bé, les mancances durant la
pandèmia han fet que ara els in-
fants també demanin que els
veïns siguin amables amb ells i
anar a espais naturals de la ciu-
tat, com les platges, la serra de
Collserola o els voltants dels
rius Besòs i Llobregat.

NOVES PREOCUPACIONS
La pandèmia també ha modificat
altres aspectes de la vida dels in-
fants. La meitat dels nens i nenes
que viuen a Barcelona diuen que
es posen nerviosos o ansiosos
quan veuen notícies sobre el co-
ronavirus a la televisió. De fet, sis
de cada 10 estan molt o bastant
preocupats per si les persones del
seu entorn s’infecten de la malal-
tia respiratòria, i un de cada qua-
tre està angoixat per la situació
econòmica de la seva família.

Somriures esborrats
» Una enquesta mostra com la pandèmia ha impactat de ple en la felicitat dels infants de Barcelona
» Cau la xifra d’infants que diuen que són molt feliços i augmenta els que diuen que no ho són gens

La pandèmia impacta de ple en la felicitat dels més petits. Foto: Pexels

LES MALALTIES
MENTALS REPUNTEN

4Una altra de les conse-
qüències de la pandèmia
ha estat l’augment de les
depressions i l’ansietat, es-
pecialment entre les do-
nes i els joves. Un informe
de l’Organització Mundial
de la Salut diu que, el pri-
mer any de la pandèmia,
les depressions i l’ansietat
van créixer un 25%.

Albert Alexandre
BARCELONA
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NLes millors
perles

Ho ha tornat a fer. El diputat del PP al Congrés Alberto
Casero, que va votar per error a favor de la reforma laboral

i en va permetre l’aprovació, ha comès un nou error: ha votat a
favor d’investigar el govern de Rajoy per l’operació Catalunya.

Les marques de luxe acostumen a tenir un públic fidel,
però de tant en tant han de reinventar-se per

sobreviure. L’última pensada de Louis Vuitton ha sigut
vendre una bossa per recollir caques de gos. Val 900 euros.

Per evitar que els seguidors del Celtic de Glasgow xiulessin
durant el minut de silenci dedicat a Isabel II, les autoritats el

van convertir en un minut d’aplaudiments... i els fans van
passar un minut cantant: “Si odies la família reial, pica de mans”. 

La pel·lícula La platja va fer famosa la badia de Maya, a
les tailandeses illes Phi Phi, on encara avui es pateixen

les conseqüències de la massificació. Ara, 20th Century Fox
haurà d’indemnitzar Tailàndia amb 270.000 euros.

LA FOTOTwitter (@RoyalFamily)

La lupa

El passat 9 de setembre una “incidència tèc-
nica” deixava sense servei ferroviari un país
sencer. Van ser més de tres hores d’aturada
generalitzada, en les quals no hi va haver cir-

culació de trens a cap línia de Rodalies, ni de Regio-
nals ni de trens de Llarga Distància que circulen per
via convencional a Catalunya. Només es va mantenir
operatiu el servei en els trens d’Alta Velocitat (AVE).
Curiosament, doncs, només no van deixar de funcionar
els trens que menys fan servir les classes populars per
arribar als seus llocs de feina.

Malgrat els intents de relativitzar el problema i de
treure ferro a l’assumpte per part del govern espanyol,
cal posar de manifest que en cap cas ningú pot par-
lar d’una incidència fortuïta sense tenir en compte el
greu problema que suposa la manca d’inversió per part
de l’Estat en les estructures ferroviàries a Catalunya.
No, almenys, sense batre el rècord mundial de cinis-
me. Només cal anar a les xifres per constatar que les
coses no passen sense cap motiu. L’any 2021 el
pressupost de l’Estat per a obres ferroviàries a Cata-
lunya era d’uns 1.300 milions (707 milions, Adif; 492,
Adif Alta Velocitat; 262, Renfe). A l’hora de la veritat,
el grau d’execució va ser del 23,9% a Adif, del 4,6%
en l’Alta Velocitat i del 34,6% en el cas de Renfe. Si

ho comparem amb la Comunitat de Madrid, els per-
centatges parlen per si sols: Adif ha fet el 69% de la
inversió prevista; Adif Alta Velocitat, el 105%; i Ren-
fe s’enfila fins al 229%. Unes dades que va obviar ex-
pressament la ministra de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que valorava la greu
incidència com un problema puntual.

Les deficiències en la xarxa de Rodalies són es-
pecialment greus en un moment en el qual les ins-

titucions han de procurar a la ciutadania les eines
bàsiques per poder-se desplaçar en transport públic
en detriment del vehicle privat per fer front al gran
repte que planteja el canvi climàtic. I aquest tema,
que ve de molt lluny, també serveix per constatar,
un cop més, l’abandonament de l’Estat cap a les clas-
ses populars catalanes. Les persones que cada dia
es desplacen a través de la xarxa de Rodalies són

tractades permanentment com a ciutadans de se-
gona per part del govern espanyol de torn, sigui del
color que sigui.

Davant d’aquesta injustícia crònica, des d’Es-
querra Republicana insistim, com fem des de fa
moltes dècades, que la millor eina per defensar els in-
teressos de totes les persones que viuen i treballen al
nostre país, vinguin d’on vinguin i parlin la llengua que
parlin, és la independència. Només podrem ajudar de
forma efectiva la nostra gent si disposem de les eines
d’un Estat i, per això, avançar cap a la República ca-
talana, fent créixer l’independentisme especialment
a les grans àrees metropolitanes, és més necessari que
mai. Només assolirem la majoria social necessària per
guanyar la independència si aconseguim ser hege-
mònics al conjunt del país, també allà on tradicio-
nalment ens ha costat més fer arribar el nostre mis-
satge: a les zones més poblades del país. En comptes
de buscar traïdors entre aquells que fa gairebé cent
anys d’història que defensem la República catalana,
el que cal és posar de manifest com la pertinença a l’Es-
tat espanyol perjudica la nostra vida diària. Un Estat
que és massa poderós i té prou eines a l’abast per en-
cara ajudar-lo equivocant-nos d’adversari. Ningú
hauria de perdre de vista aquesta realitat.

Les persones que van en Rodalies
són tractades permanentment

com a ciutadans de segona
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per Oriol López (ERC)

Els trens de la vergonya
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Agressió sexual en un ascensor 
del metro de Barcelona1

2 Manuel Royo, un savi generós

Creu Coberta fa un bon balanç 
dels diumenges comercials

Neix la moneda ciutadana REC Cultural

Barcelona com mai l’has vist

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

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

Els semàfors

Aquesta jove il·lustradora és
l’autora del cartell de la Festa
Major d’Hostafrancs, que es

posarà en marxa el 30 de
setembre. Crehuet ha apostat

per un disseny modernista 
i una composició que inclou

elements típics del barri.
pàgina 10Judit Crehuet

El projecte gastronòmic sObres
Mestres gestiona des d’aquest
mes la cafeteria de la Lleialtat
Santsenca. Creat el 2017, lluita

contra el malbaratament
d’aliments fent servir productes

descartats als comerços però
aptes per al consum. 

pàgina 14sObres Mestres

L’eix comercial de Creu Coberta
ja ho té tot a punt per encarar

l’arribada de la tardor. El primer
acte que organitzarà serà la Fira
Medieval Màgica, que tindrà lloc
els dies 1 i 2 d’octubre. L’entitat
reivindicarà les dones que van

ser tractades de bruixes. 
pàgina 14Creu Coberta

A les xarxes

@taniasarrias: O bé s’elimina la masca-
reta als transports públics o es controla
que la gent se la posi. Això d’ara no té cap
sentit.

@marcarza: Després de 25 anys de soroll,
manipulació, milions, jutges i demagògia,
l’espanyolisme es manifesta contra la im-
mersió i no arriba a 3.000 persones.

#EscolaEnCatalà

@EstibadoraR: Usuaris de Rodalies, pen-
seu que el que ha passat fins ara ha estat
un assaig d’Adif per poder suportar les
obres de la Sagrera.

#CaosARodalies #MascaretaFinsQuan?

Safata d’entrada

L’estiu és el moment enquè tot madura. A la
seva amalgama de dies

ens porta el que cal. Ve de lluny,
sense presses, amb sàvia pau que
palpa la pell de l’aire i una so-
noritat que cobreix trobades i en-
certa les esperes. El seu temps
descansa a la falda dels somnis,
empremta que dilata compassos
lents xiuxiuejant aromes a la
corda fluixa que fan caure els
desacords.

L’arbre és l’ésser més viu
que existeix, un punt d’acord, un
eix comú, la presència constant
del qual ens envolta per adoptar-
nos amb la seva abraçada. Con-
templar-lo és un vici per a la ima-
ginació, ens fa créixer les mira-
des, ens eleva en el seu fluir
ocult de llum i ombres. És l’eix de
la humanitat: ens alimenta, ens
escalfa, ens il·lumina, ens regu-
la amb moltes funcions. No és
només poesia, és art i ciència; és
l’ànima dels fusters, barquers,
camperols, llibreters, estudiants,
motor del desenvolupament (tot
i la industrialització), encara
que no en som conscients. Hem
perdut la seva referència, ens fal-

L’ombra d’un arbre
per Francesc Reina

ta el seu llaç educatiu, la seva
arrel entre nosaltres: es va
prohibir a escoles perquè po-
díem enfilar-nos i caure.

Però la canalla continua
jugant al seu costat i els vells
xerren sota les seves copes; do-
nen testimoni de carícies, em-
paren vides solitàries, com-
parteixen regles. Al costat de la
seva pell es vessen els sentits:
s’escolten olors, es respira el
seu paisatge de silenci reposat.
Estar sota les seves branques
ens pot fer que s’escapi  un sos-
pir, un moment en què sentir-
nos relaxats, en calma, per
submergir-se en la lectura o en
el descans, a la xerrada íntima,
al joc, al passeig, a l’exercici…
Formem part de la seva om-
bra. Quan el sol estreny, la bus-
quem, és un regal, tot i els  ar-
tefactes que ens protegeixen de
la calor; ens parla des de la
seva saba profunda, ens anima

a recordar la nostra antiga re-
lació. A través de les fulles
tremolen els versos, bateguen
com a germans l’afecte i la
identitat, imprescindibles per
plantar els anys.

Llibres com L’arbre de
John Fowles, o el del Joaquín
Araújo, o els de Francis Hallé
o Helena Attlee, el de Patricia
de Souza o Núria Ruiz, o de
Susanna Isern, contenen bos-
cos on habiten les paraules. La
seva màgia, comenta Ignacio
Abella, ens ensenya que som la
millor parella de ball.

Vivim temps estranys pel
que es diu i el que es calla, des-
concerta la manca de transpa-
rència i tant de pes acumulat.
Malgrat tot, els bufadors de
vols diuen que sota les seves
ombres hi ha una llar a la qual
només arribarem a través de
l’aferrament respectuós que
aixoplugui tant d’aire trencat.
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Ernest Maragall
Candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona

“La ciutat no està neta i la contracta
de neteja no funciona correctament”

“Hem tingut un govern
a tres, amb el PSC a
dins i ERC a fora”. Són

paraules de l’alcaldessa Ada
Colau en una entrevista recent al
Línia. Ha estat així?
No.

Què li respondria?
Colau és especialista en crear imat-
ges a partir de realitats parcials o
distorsionades. Nosaltres hem par-
ticipat, hem contribuït i de vegades
hem decantat les grans decisions
de volum, d’abast. Però no hem
gestionat ni un euro. No hem apli-
cat. No hem governat. Ens podem
fer corresponsables de determinats
acords o de grans decisions preses
per intentar que el govern funcio-
nés. El que passa és que no ha fun-
cionat. Nosaltres hem contribuït a
construir el vehicle, però els con-
ductors no saben on van.

Vostè ha afirmat en alguna oca-
sió que amb els comuns l’aliança
seria natural, però Colau, a la
mateixa entrevista que li cità-
vem abans, i parlant d’aliances,

en tot moment els va posar al
mateix nivell que el PSC...
Ella ens va fer fora. Literalment, físi-
cament. I políticament, institucio-
nalment. Els comuns van fer fora
Esquerra del govern de la ciutat. A
partir d’aquí, del que estem con-
vençuts nosaltres és que podem
repetir i ampliar la victòria del 2019.
Perquè nosaltres som el canvi. No
som la continuïtat. Som el canvi. 

Però es podria repetir una situa-
ció similar a la del 2019... Què té
pensat fer per evitar-ho?
Si encara no tenim el mapa inicial,
ara encara és molt especulatiu tenir
qualsevol criteri sobre el mapa final.
Encara no sabem quins genets
tenim sobre la taula. Ja ho anirem
veient. Nosaltres estem bé. Les en-
questes i el carrer ens animen, ens

il·lusionen i ens fan ser conscients
que és possible guanyar amb més
marge i tenir, per tant, una capaci-
tat més explícita d’articular govern.

On no van tenir capacitat o auto-
nomia de decisió va ser en els úl-
tims pressupostos municipals,
perquè l’acord dels comptes de
la Generalitat els va obligar a
vostès a facilitar els de l’Ajunta-
ment. Com a grup municipal, es
van sentir desacreditats?
No va ser ni fàcil ni agradable. Però
va ser una decisió conscient i deli-
berada, en el sentit que va ser re-
sultat d’un debat genuí en el si
d’Esquerra i amb el Govern de Ca-
talunya. És evident que es va aca-
bar imposant el que tots vam
acabar considerant com un interès
superior. El país i la ciutat necessi-
taven un bon pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya. Vam acabar
fent el que tocava. I ho vam fer a
consciència.

Però a contracor...
A contracor en la mesura que no
fer-ho potser hauria fet més difícil
que ara la senyora Colau digués el
que vostès em citaven fa un mo-
ment. Però aquella decisió no va
canviar la nostra crítica als seus
pressupostos ni la nostra manera

d’entendre la diferència i el canvi
que continuem representant. Tot el
contrari.

Què creu que pensa la ciutadania
quan veu que un líder polític
acaba acceptant uns pressupos-
tos que 24 hores abans conside-
rava insuficients? Jaume Collboni,
per exemple, ho va titllar d’”inver-
semblant”...
Li va saber greu que votéssim a
favor dels seus pressupostos? [Riu].
Senyor Collboni a banda, a mi em
consta que la ciutadania sí que ho
va entendre. Així ho reflecteixen les
enquestes, que ens diuen que ha
millorat la nostra situació en relació
amb Collboni i també amb la se-
nyora Colau. De fet, crec que aque-
lla decisió no serà significativa de
cara a les pròximes eleccions.

Salva alguna cosa dels set anys
de Colau a l’alcaldia?
En política, i més en política institu-
cional, és absurd fer condemnes o
salvacions absolutes. Ara bé, a mi
em sembla que les decisions de go-
vernació i d’orientació estratègica
no han estat encertades. Això vol
dir que no hi ha res ben fet? No, és
clar. Sí que hi ha coses ben fetes,
només faltaria. Però penso que el
projecte dels comuns està obsolet.
Ja ha donat de si tot el que podia
donar. Ha donat algunes coses,
però és obvi que no han aconseguit
ni de lluny els objectius que procla-
maven i que havien venut el 2015 i
també el 2019. I governar amb el
PSC no els ha ajudat, perquè són
com dos cotxes que avancen en
paral·lel i sense parlar-se gaire. No
comparteixen objectiu ni destí.

En aquest sentit, ha vist dos go-
verns en algun moment?
Sí. Totes les coalicions tenen proble-
mes i costa trobar la síntesi, però és
que en el cas de l’Ajuntament de
Barcelona ningú la busca, la síntesi.
És a dir, la decisió és no buscar-la,
sinó compartir unes determinades
responsabilitats i funcions, repartir-
se el pastís i no mirar-se ni escoltar-se
gaire, perquè no s’entenen. Per això
les contradiccions són més greus.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Juan Cabré

“Facilitar els
pressupostos no
va ser ni fàcil ni
agradable, però
era el que tocava”“Colau és

especialista en
crear imatges 
a partir de
realitats parcials”
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– Com veuria Rufián
d’alcaldable a Santa Coloma?

– Pot fer un paper molt
important i significatiu com a
lideratge polític i personal.

– Encara no està confirmat...

– L'estem empenyent per
llançar-lo a la piscina, com van
fer amb mi a Barcelona el 2019.

– Rufián no vol deixar Madrid...

– Jo tampoc volia deixar la
conselleria d'Acció Exterior, 
i la vaig deixar.

– Ell deixarà Madrid?

– Deixi'm pensar que sí.

3I quan la institució pública res-
ponsable d’un subjecte polític
com la ciutat de Barcelona és feble,
o no sap ben bé cap a on va, llavors
tothom s’hi atreveix: l’Estat, el mer-
cat, la delinqüència organitzada...
Tenim una ciutat que li manca
força pública, força institucional. 

Això també ho diu l’exalcalde Xa-
vier Trias, que podria acabar sent
un dels seus rivals a les urnes. El
maig, quan va descartar presen-
tar-se –ara la situació és diferent–,
va dir que no era el candidat ideal
per la seva edat i va criticar la de-
cisió de vostè de seguir en política
per l’edat que té. Com es pren
aquesta mena de paraules?
L’important és com estem ca-
dascú, no quina edat tenim. Si
estem o no en condicions, capa-
citat, energia... Jo ho estic. El 2019
a mi em van donar una empenta
per llançar-me a la piscina. Ara no
cal. Ara estic nedant a la piscina i
fent-ho a consciència. Mai m’ha
agradat gaire nedar, però ara m’a-
grada [riu]. Nedar en la ciutat. Bar-
celona és una font d’energia
inesgotable. Em sento fins i tot
millor que fa quatre anys.

Li agradaria tornar a fer tàndem
amb Elisenda Alamany?
Jo de l’Elisenda Alamany només
en puc parlar meravelles. Ha tre-
ballat, s’ha guanyat a pols el crèdit
i el respecte, territorialment i sec-
torialment, i, per tant, té tots els
elements necessaris. Ara bé, la de-
cisió política de la candidatura
d’Esquerra a Barcelona està tot just
començant. Aquesta és una de les
qüestions que s’aniran aclarint en
els pròxims mesos. 

Quan decidiran el o la número
dos i ho anunciaran?
Quan toqui. Hi ha uns procedi-
ments establerts, uns estatuts, una
feina meva i d’equip... Jo estic par-
lant amb molts exponents d’a-
questa ciutat, perquè hem de
poder i saber comptar amb homes
i dones magnífics de Barcelona. La
capital es mereix un millor govern
que el que té ara.

Vostè diu que l’actual govern ha
fracassat i posa com un dels ex-
emples la qüestió de la segure-

tat. Creu, per tant, que Barcelona
avui és una ciutat insegura?
Als polítics se’ns fa tendir a la sim-
plificació. Als blancs i negres. Barce-
lona és una ciutat insegura? No.
Barcelona té problemes de segure-
tat. Crec que això és evident. Tenim
un problema de delinqüència or-
ganitzada. Hi ha problemes de con-
vivència, que no sé si els hem
d’incloure en el mateix concepte,
però que també són problemes
evidents... La feblesa institucional
de la qual parlava abans facilita que
hi hagi aquesta mena de proble-
mes. Segurament hi ha ciutats que
estan pitjor, però això no és cap
consol. Barcelona ha de poder go-
vernar bé la qüestió de la seguretat.

Una altra qüestió per la qual està
rebent crítiques l’actual govern
municipal és la neteja. Vostè la
veu bruta, Barcelona?
En aquest aspecte encara és més
evident que Barcelona no està bé.
Tenim una nova contracta des de fa
mesos i comencem a tenir clar que
això no funciona. I que no és un pro-
blema d’un punt específic. La ciutat
no està neta i la contracta de neteja
no funciona correctament. I em
sembla que ja ha passat el temps
mínim d’aprenentatge o d’adapta-
ció que es podia demanar.  Perquè
aquest és un aspecte bàsic per al
funcionament d’una ciutat. Funcio-
nar vol dir seguretat, neteja i mobi-
litat. Doncs ni, ni i ni.

Fa poc, parlant de la futura su-
perilla de l’Eixample, deia que
aquest districte “no admet jocs
ni frivolitats”. A què es refereix
exactament?
L’Eixample és un patrimoni urbà
molt important, que té una història
i una realitat consolidada, i que me-
reix una consideració. No estic dient
que s’hagi de mantenir tot intacte i
que no s’hi pugui fer res, ni molt
menys, però crec que no és un ter-
reny adequat per fer-hi experiments.
Penso que les actuacions que s’hi
estan fent tenen un caràcter massa
puntual i específic envers uns deter-
minats objectius que poden ser le-
gítims en si mateixos, però que en la
seva execució correm el risc de patir-
ne els pitjors efectes. De no acabar
de resoldre allò que pretens resol-
dre i, al mateix temps, de fer perdre
a l’Eixample una part de la seva per-
sonalitat necessària. La ciutat també
és mobilitat, i l’Eixample també està
pensat, precisament, perquè pugui
ser transitat. És evident que el crei-
xement metropolità ha generat
molts usos abusius de l’Eixample
com a espai de trànsit, i que cal fer-
hi front. Ara bé, a mi em sembla que
és necessari un enfocament global
del fenomen de la mobilitat en clau
metropolitana i prendre les deci-
sions adequades. 

Parlant de l’àrea metropolitana,
creu que s’ha fet prou feina des
de l’AMB durant aquests anys li-
derada per Ada Colau?
Malauradament, he de dir que Bar-
celona ni hi és ni se l’espera. El mapa
polític és el que és i pot explicar de-
terminades dificultats perquè Bar-
celona n’exerceixi un lideratge clar,
però això no ho justifica. Per no tenir
ni tan sols tenim el Pla Director Ur-
banístic (PDU) aprovat, i encara hem
d’anar fent pedaços a una planifica-
ció urbana de l’any 1974. I cada un
és una tortura. I això lliga amb el que
comentàvem fa un moment. El PDU
és una peça central en la resposta als
reptes de mobilitat. No podem de-
manar a l’Eixample que resolgui els
problemes de mobilitat de tota l’à-
rea metropolitana, que és el que li
estem demanant ara. És hora d’e-
xercir aquesta responsabilitat me-
tropolitana, i no s’està fent. S’està
administrant, però no s’està gover-
nant aquest territori.

L’AMB no s’ha ni posicionat sobre
la possible ampliació de l’aero-
port, per exemple. Vostè s’ha
mostrat molt crític amb aquest
projecte. Creu que beneficia més
Barcelona i l’àrea metropolitana
no fer l’ampliació que fer-la? 
No cauré en aquest blanc i negre.
Com els deia abans, als polítics se’ns
fa tendir a la simplificació. Afortu-
nadament, però, la pregunta no és
ampliació sí o no. La pregunta és
quin aeroport necessitem per al
model econòmic, productiu, social
i demogràfic del país. Que hem de
fer coses per aconseguir aquest ae-
roport? És evident. Que això no és
l’ampliació que ens proposa Aena?
També és evident. No té sentit que
Aena mani més que l’AMB o que el
Govern de Catalunya en una qües-
tió com aquesta. No podem estar
subordinats a les decisions que es
prenen des de Madrid.

Qui coneix bé Madrid és Gabriel
Rufián, que encara no ha confir-
mat si serà l’alcaldable d’ERC a
Santa Coloma... 
Gabriel Rufián pot fer un paper molt
important i significatiu com a lide-
ratge polític i personal. Que ara estem
fent amb ell el que van fer amb mi el
2019? Que l’estem empenyent per
llançar-lo a la piscina? Segurament sí.
Se li està demanant un canvi que no
és fàcil. Però jo crec que trigarà exac-
tament 48 hores a descobrir que és
més interessant la governació d’una
ciutat com Santa Coloma que els de-
bats del Congrés [riu].

Rufián no vol deixar Madrid...
Jo tampoc volia deixar la conselleria
d’Acció Exterior, i la vaig deixar.

Ell deixarà Madrid?
Deixi’m pensar que sí.<

“L’Eixample no és un terreny
adequat per fer-hi experiments”

“A Barcelona
tenim un
problema de
delinqüència
organitzada”
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Aprovat el nou pla urbanístic
de l’espai firal de Montjuïc

URBANISME4La Comissió d’E-
cologia, Urbanisme, Infraes-
tructures i Mobilitat de l’Ajun-
tament ha aprovat inicialment  el
nou pla urbanístic per a l’espai fi-
ral de Montjuïc.

Es tracta d’un primer pas ne-
cessari per tirar endavant tota la
transformació d’aquesta zona
del districte, que preveu reduir els
espais amb usos firals a més de la
meitat, fer zones verdes, construir
500 pisos públics i aixecar dife-
rents equipaments: un CAP, una
biblioteca, un espai veïnal, un
centre assistencial per a gent
gran i un espai esportiu. L’ob-
jectiu és fer d’aquesta zona un lloc
més pensat per als veïns.

El passat febrer, quan es va de-
tallar la reforma i els futurs equi-
paments, l’Associació de Veïns del
Poble-sec es va mostrar satisfeta.
“Volíem que la fira es quedés
perquè genera economia al bar-
ri i tota la ciutat. Però hi ha espais
que havien quedat obsolets i es
poden aprofitar millor”, afirma el
seu president, Sergi Gàzquez. 

D’altra banda, des de la Font
de la Guatlla es mostraven més
escèptics. El president de l’As-
sociació de Veïns, Lluís Maté,
posava en dubte si el veïnat es
beneficiarà de les futures ins-
tal·lacions, ja que, deia, estaran
“allunyades dels espais que hi ha
per edificar”.

CELEBRACIÓ4El compte enre-
re per a la celebració de la Fes-
ta Major d’Hostafrancs ja està en
marxa. El barri viurà la seva
diada a partir del 30 de setem-
bre i fins al 8 d’octubre.

La celebració inclourà una
seixantena d’activitats organit-
zades per una trentena d'entitats
del barri. El programa i el cartell
es van presentar dilluns en un
acte coorganitzat amb la Fede-
ració d'Associacions, Entitats i
Comissions d’Hostafrancs al
Saló de Plens del Districte, on va
actuar La Companyia Juvenil
de Ballet Clàssic de Catalunya.

CARTELL MODERNISTA
Així doncs, el cartell de l’edició
d’enguany serà obra de la il·lus-
tradora  gironina i col·laboradora
d‘El Jueves, Judit Crehuet, que
s’ha proclamat guanyadora del
19è concurs de cartells de la
Festa Major d’Hostafrancs. Cre-
huet  ha optat per l’estil moder-
nista d’Alfons Mucha perquè,
ha explicat, el troba molt propi
de Barcelona. Al centre de la

composició hi ha situat el Sant
Àngel Custodi, patró d’Hosta-
francs, envoltat d’elements típics
del barri com la magrana, el
campanar de la parròquia o el
Ball de Rams, tot plegat cobert
per la coberta clarament reco-
neixible del Mercat d’Hosta-
francs. Les 17 obres presentades
a aquest concurs es podran veu-

re exposades a l’aparador del Ca-
sinet d’Hostafrancs del 27 de se-
tembre al 9 d’octubre.

EL PREGÓ
Pel que fa al pregó, enguany re-
caurà a les mans de Mercè Veli-
lla, fins fa poc directora de la
Fundació Cultural Hostafrancs i
mestra de l’Escola Joan Pelegrí.

El cartell de la festa és obra de Judit Crehuet. Foto: Districte

Hostafrancs escalfa motors per 
a una Festa Major plena d’actes

L’espai firal es transformarà. Foto: Ajuntament

Història | Passejades per conèixer millor Sants
Amb motiu dels 125 anys de l’annexió de Sants a Barcelona, l’historiador i

periodista local Albert Torras serà l’encarregat de fer sis passejades històriques
pel barri. Es faran els diumenges i la primera tindrà lloc el 9 d’octubre.
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INFRAESTRUCTURES4Les ob-
res per a la transformació de
l’estació de Sants començaran a
finals del 2023 i enllestiran la pri-
mera fase d’actuacions el 2026,
segons van anunciar divendres
l’Ajuntament i el Ministeri de
Transports. Les principals ac-
tuacions inclouen la reurbanit-
zació de la plaça dels Països Ca-
talans, l’ampliació del vestíbul i
duplicar fins als 36.000 metres
quadrats els espais ferroviaris. El
finançament es farà de forma
conjunta entre Adif i el consisto-
ri. Adif es farà càrrec de la part
ferroviària, estimada en uns 410
milions d’euros, i l’Ajuntament,
que no ha detallat la seva part
d’inversió, de la part urbanística.
La transformació es fa amb el
propòsit d’augmentar la capaci-
tat de passatgers fins als 58 mi-
lions l’any 2030.

Adif i l’Ajuntament van deta-
llar que el procés de transforma-
ció es farà de forma progressiva.
Durant la primera fase, que
compta amb un pressupost de
130 milions d’euros, Adif durà a
terme una sèrie d’intervencions a
les andanes de Rodalies i d’alta
velocitat (AVE) i farà noves sales

d’embarcament al vestíbul. Al
mateix temps, duplicarà l’espai
per a usos ferroviaris, fins als
36.000 metres quadrats, i obri-
rà dues noves entrades a l’estació,
amb la qual cosa disposarà de
quatre accessos: al nord, al sud,
a l’est i a l’oest.

Per la seva banda, en la pri-
mera fase, l’Ajuntament tirarà en-
davant la reurbanització de l’en-
torn de l’estació: es retirarà el
trànsit a la banda mar, tocant al
parc de l’Espanya Industrial, i es
remodelarà la plaça dels Països
Catalans per tal de pacificar-la i
dotar-la d’espais verds, amb l’ob-
jectiu de fer més accessible l’es-
tació als vianants. Amb això, es fa-
ran desaparèixer els dos vials on
actualment s’acumulen vehicles
privats i taxis i s’unirà la plaça
amb l’estació.

La primera fase també inclou
la construcció d’una ludoteca
pública a dins de l’estació i un es-
pai per acollir esdeveniments
culturals.

La segona fase de les obres,
que s’iniciarà el 2026 i es preveu
que finalitzi el 2029, inclourà la
millora de la plaça Joan Peiró per
fer-la més verda, el soterrament

de l’estació de taxis i la construc-
ció de la nova coberta de l’estació,
on s’ubicaran oficines, establi-
ments de restauració i botigues.
En aquesta coberta s’instal·laran
14.000 metres quadrats de pla-
ques fotovoltaiques.

Amb tot, el projecte busca
reduir fins a un 75% el trànsit ro-
dat i augmentar en un 85% l’es-
pai per a vianants.

“MILLORA INDISCUTIBLE”
En la presentació del projecte,
l’alcaldessa de Barcelona, Ada

Colau, va afirmar que la remo-
delació de Sants “suposarà una
millora indiscutible” per a la
mobilitat de Barcelona. “Després
de molts anys de reivindicació,
comença una transformació que
omplirà de vida la zona i unirà els
barris pels quatre costat de l’es-
tació”, va fer valdre Colau.

L’alcaldessa també va desta-
car la col·laboració d’Adif en el
procés de participació veïnal que
es va obrir el gener del 2021 per
escoltar les demandes dels veïns
de Sants. “És una millora notable

i un precedent que esperem que
es repeteixi en altres transfor-
macions”, ha expressat.

Al seu torn, la ministra de
Transports i Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, va destacar que
la transformació de Sants per-
metrà passar de 46 milions de
passatgers a 58 milions l’any
2030. “La reforma respon a les
necessitats ferroviàries, però és
una transformació de concepte
perquè deixi de ser una estació de
pas i passi a ser un centre urbà”,
va remarcar la ministra.

L’hora de l’estació de Sants
» La gran transformació d’aquesta infraestructura i el seu entorn es posarà en marxa a finals del 2023

» S’augmentarà la capacitat de passatgers fins als 58 milions i la plaça dels Països Catalans es reformarà

Una imatge virtual de com quedarà la reforma de l’estació i el seu entorn. Foto: Adif

Sants-Montjuïc
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El Poble Espanyol presenta aquesta tardor
l’exposició ‘Terra de l’Anell’, inclosa amb l’entrada al recinte
El Poble Espanyol inaugura

aquest dissabte 24 de setem-

bre l’exposició ‘Terra de l’A-

nell’, una mostra que inclourà

250 peces de la botiga de
col·leccionisme La Forja de
Rivendel i que estarà dispo-
nible de dilluns a diumenge
fins al 20 de novembre.

L’entrada a l’exposició està

inclosa amb l’entrada al
Poble Espanyol, que inclou la

visita a tot el conjunt arqui-

tectònic, als tallers d’artesa-

nia, al Museu Fran Daurel

d’art contemporani, a la zona

de tobogans gegants i a les

instal·lacions audiovisuals.

L’exposició, instal·lada en

una carpa de 700 m², acollirà

estàtues a escala real, figu-
res, rèpliques, diorames, re-
creacions d’escenaris,
armes, litografies i cartells
sobre els personatges i mo-

ments icònics de la saga

sobre la Terra Mitjana més fa-

mosa del cinema. Es tracta

d’una de les més grans

col·leccions temàtiques en

l’àmbit mundial sobre la trilo-

gia.

Alguns dels elements ex-

posats són una mostra del

que els visitants podran tro-

bar a la botiga de merchan-

dising de l’exposició, on es

podran adquirir tota mena de

productes relacionats amb

l’univers de les novel·les.

La programació de tardor

del recinte de Montjuïc també

incorpora la 10a edició de la

San Miguel Biergarten, la mí-

tica festa de la cervesa i la

gastronomia alemanya que

tindrà lloc el 30 de setembre,

l’1 i el 2 d’octubre.

TOTA LA INFORMACIÓ 
ES POT TROBAR AL WEB

poble-espanyol.com
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Creu Coberta torna a l’edat
mitjana amb la  fira medieval

ESDEVENIMENTS4Després
d’un estiu intens, l’Associació de
Comerciants Creu Coberta ha
posat en marxa el compte enre-
re per celebrar un dels seus es-
deveniments anuals més desta-
cats: la Fira Medieval Màgica,
que enguany arriba a la setzena
edició. El cap de setmana de l’1
i el 2 d’octubre, el carrer Creu
Coberta viatjarà en el temps per
traslladar-se a l’edat mitjana i
s’omplirà de parades dels co-
merços del barri, així com d’ac-
tivitats i espectacles diversos. 

L’associació ha avançat que,

en aquesta edició de la fira, vol
“reivindicar” les dones a qui du-
rant segles van anomenar brui-
xes. Eren, en realitat, “dones
sàvies, remeieres i lliures, que
van ser condemnades injusta-
ment”, tal com defensa Creu
Coberta a la seva pàgina web.

L’entitat, que encara no ha fet
públic el programa complet de la
fira, convida tothom a assistir a
l’escenari que col·locaran entre
els carrers Creu Coberta i Mir
Geribert, ja que “hi haurà ac-
tuacions i espectacles per a tots
els públics”, asseguren.

GASTRONOMIA4La cafeteria
de la Lleialtat Santsenca ha tor-
nat a funcionar aquest mes de se-
tembre amb uns nous gestors
que se n’ocuparan fins a finals
del 2023. Es tracta de sObres
Mestres, un projecte gastronò-
mic creat el 2017 amb l’objectiu
de lluitar contra el malbarata-
ment d’aliments fent servir pro-
ductes descartats als comerços
(per raons sovint estètiques,
com la mida o la forma, o per ex-
cedents) però perfectament ap-
tes per al consum.

El nou cafè es va presentar al
veïnat dissabte passat amb un
acte d’inauguració que va comp-
tar amb tasts de platets i pro-
ductes artesans, a més d’un ver-
mut musical a càrrec de Pierre
Arnaud Trio. Aquesta jornada va
servir perquè sObres Mestres
donés a conèixer algunes de les
receptes d’arreu del món que els
comensals podran trobar al llarg
de l’any a la carta del cafè, així
com els productes artesans locals
que també integraran l’oferta
gastronòmica de l’establiment,

entre els quals hi ha la kombuc-
ha de l’empresa social Gotic
Ferments o els gelats de Dela-
Crem, elaborats a partir de pro-
ductes frescos i sense colorants
ni conservants.

MOLT A OFERIR
Des de la Lleialtat detallen que, en
aquesta nova etapa, el cafè dis-

posarà d’una oferta gastronòmi-
ca i cultural amb tres potes: plats
vegetarians i receptes del món fe-
tes amb productes frescos de
proximitat i de temporada; càte-
rings sostenibles amb la filosofia
de ‘residu zero’ (i, per tant, amb
vaixella reutilitzable), i esdeve-
niments temàtics sobre cuines de
diferents racons del planeta.

El cafè ha reobert aquest setembre amb nou gestor. Foto: Twitter (@Lleialtat)

El nou cafè de la Lleialtat 
lluita contra el malbaratament

Una edició anterior de la fira medieval. Foto: Twitter (@CreuCobertaShop)

Mercat d’Hostafrancs | La roba vella, a la DidalTruck
La furgoneta DidalTruck, que ofereix assessorament i material per allargar 
la vida útil de la roba usada, s’instal·la els dijous al matí, cada quinze dies,

davant del Mercat d’Hostafrancs. Compta fins i tot amb una màquina de cosir. 
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consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Mostra
La fira més important dels mercats de
la ciutat de Barcelona està a punt de tor-
nar. Els pròxims dies 21, 22 i 23 d’octu-
bre, la plaça de les Glòries acollirà el
Mercat de Mercats, una mostra que
posa al centre els mercats de la ciutat i la
gastronomia de proximitat i sostenible. 

El seu objectiu és la promoció d’a-
quests equipaments comercials, així com

els seus valors, com ara la sostenibilitat, el
producte de proximitat i el paper dels
paradistes com a difusors d’una alimen-
tació saludable i local. En aquest sentit,
aconseguir que cada cop més gent jove
hi vagi a comprar és una meta per la qual
la xarxa de mercats treballa. 

Per altra banda, a través del Mercat
de Mercats es vol reforçar la idea dels
mercats com a motors econòmics i
agents de socialització dels veïns i dina-

mitzadors de la vida del barri. En aquest
sentit, la fira de l’octubre vol ser un apa-
rador fidel de l’oferta dels mercats bar-
celonins, i hi estaran representades les
diferents denominacions de producte
fresc, sense oblidar la varietat i especia-
litats dels mercats no alimentaris. 

RESTAURACIÓ
El Mercat de Mercats tornarà a comp-
tar amb una zona de restauració. En-

guany es podran tastar, de nou, les tapes
elaborades pels restauradors del terri-
tori, pels bars dels mercats i pels matei-
xos comerciants participants. Tot plegat,
amb un acompanyament de vins i caves

del país, cerveses o altres begudes que
se serviran a les barres habilitades. 

A més, hi haurà un espai amb bar-
bacoes perquè els visitants puguin gau-
dir de productes com la carn o el peix
fresc. D’aquesta manera, la gent podrà
cuinar in situ els productes que hagin
comprat abans i consumir-los en zones
habilitades. 

La voluntat és que la fira d’enguany
sigui la de la total recuperació de la nor-
malitat després de la pandèmia, tot i
que l’any passat, i malgrat les restric-
cions, el Mercat de Mercats va comptar
amb unes 40.000 visites en total. 

Per acabar, els comerciants que vul-
guin participar en la fira han de forma-
litzar una inscripció que està disponible
al web de l’Ajuntament i retornar-la
signada abans del dia 10 de setembre. 

Compte enrere per a la 
Fira Mercat de Mercats

La fira tornarà a oferir una
zona de restauració i un

espai de barbacoes per
cuinar carn i peix

Innovació
L’Ajuntament ha elaborat un document
amb una vintena de propostes per donar
suport a la restauració, després dels dos anys
de pandèmia. Es tracta d’un pla per impul-
sar la digitalització i la sostenibilitat del sec-
tor, que està dotat amb un pressupost de
2,5 milions d’euros. 

Entre altres, el pla vol impulsar la crea-
ció d’una finestreta única, perquè funcioni
com una referència per als professionals de
la restauració en els seus projectes i tràmits.
A més, està previst l’obertura de subven-
cions i ajudes per potenciar la innovació i
avançar cap a la transformació digital del
sector. També es volen ampliar a la restau-

ració les convocatòries ja existents. En
aquesta línia, el document planteja el dis-
seny d’un programa formatiu ajustat a les
necessitats del sector i la creació d’una es-
cola d’oficis dels gremis. Per altra banda, està
previst que Barcelona Activa hi participi,
proporcionant eines i projectes als restau-
radors en matèria ambiental i per evitar el
malbaratament alimentari. 

A més, es vol potenciar la restauració als
mercats, amb producte fresc i de proximi-
tat. En aquesta línia, es pretén incorporar
la gastronomia com un dels principals
atractius de promoció turística. 

Per altra banda, es crearan taules es-
pecífiques per treballar temes concrets
que facilitin la interlocució del sector amb
l’administració.

Objectiu: digitalitzar i fer més 
sostenible el sector de la restauració

Fo
to
: A

ju
nt
am

en
t

Fo
to
: A

ju
nt
am

en
t

| 16

líniasants.cat 21 de setembre del 2022



consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Educació
Les inscripcions per al programa educatiu
Mengem sa, mengem de mercat, mitjançant el
qual els alumnes de la ciutat coneixen més
a fons els mercats, ja estan obertes per al curs
que acaba de començar. 

Les visites als mercats són molt ben va-
lorades per les escoles. De fet, els centres les
han puntuat amb un 84,5 sobre 100, segons
el balanç de l’últim curs, durant el qual s’han
fet un total de 274 visites presencials. Pel
que fa al nombre d’alumnes, gairebé 7.000
han conegut de primera mà els mercats de
Barcelona. D’aquests, 4.029 eren estudiants
de Primària, mentre que 1.494 provenien de
l’educació infantil i 1.098 de l’ESO. La resta,

375, estaven fent cicles formatius. En aquest
sentit, l’Ajuntament destaca que el curs pas-
sat es van recuperar les xifres prèvies a la
pandèmia.

ELS MÉS VISITATS
Els mercats més visitats han estat els de La
Mercè, la Boqueria, Sant Martí i Sarrià. Al
seu torn, les escoles dels districtes de Nou
Barris, Sant Martí, Eixample i Horta-Gui-
nardó han estat les que més visites han portat
a terme als mercats. 

Durant les trobades, el director o direc-
tora del mercat rep els alumnes visitants i els
fa una introducció sobre la història de l’equi-
pament i les seves característiques. Després,
els professors completen la visita explicant di-
verses qüestions sobre l’alimentació. 

“Mengem sa, mengem de mercat”:
hàbits de vida saludables a les escoles

Més de 4 milions per posar 
a punt els mercats municipals

EN PRIMERA
PERSONA

Obres
L’Ajuntament invertirà 4,5 milions d’euros
en la millora de la xarxa de mercats de la
ciutat durant els pròxims mesos. Ho farà a
través de l’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona (IMMB) per posar a punt
aquests equipaments. Dels 4,5 milions, 3 es
destinaran al manteniment dels mercats,
mentre que els 1,5 restants serviran per can-
viar el paviment del Mercat de la Boqueria. 

La partida de 3 milions es destinarà a la
pintura dels paraments interiors i posteriors
i a millorar la serralleria dels mercats, amb
especial atenció a les zones d’aparcament i
les de logística. De fet, l’Ajuntament ha de-
terminat la prioritat de les obres d’acord amb
les necessitats de cada espai. Aquest projecte
s’acaba d’aprovar i està pendent de licitació.

Pel que fa als altres 1,5 milions, que serviran
per millorar la Boqueria, el consistori recorda
que el paviment d’aquest mercat està dete-
riorat i que presenta irregularitats, causades
per les diferents intervencions que s’hi han
fet al llarg del temps. D’aquesta manera, amb
les obres previstes es preveu anivellar el pa-
viment i uniformar-lo. Els treballs arrenca-
ran el pròxim mes de gener i tindran una
durada aproximada de 10 setmanes. 

LA BOQUERIA
Les obres de la Boqueria es portaran a
terme sobre els 3.600 metres quadrats de
carrers del mercat, mitjançant el fresat i la
demolició dels paviments de tota la super-
fície i la col·locació d’un paviment únic a tot
el terra de l’equipament de quatre centíme-
tres de gruix, mescla de bituminosa en ca-

lent, dissenyada amb una combinació d’à-
cids negres i àrid de color marfil, amb un
acabat polit. 

A més, l’actuació contempla la recol·lo-
cació de diferents elements del mercat i la
senyalització d’alguns espais. Sigui com sigui,
les obres es portaran a terme per fases, per
tal d’afectar el mínim l’activitat del mercat. 

Un altre punt del projecte de millora de
la Boqueria té a veure amb la instal·lació de
sistemes de control de coloms. Amb un
pressupost de 661.000 euros, està previst
que les obres durin 10 mesos i que es pu-
guin iniciar abans que acabi l’any. 

Tot plegat, aquest projecte s’emmarca en
un pla més global per mantenir aquest mer-
cat. De fet, s’ha posat en funcionament
l’Aula Gastronòmica i s’hi han col·locat
llums LED i millorat el clavegueram.

Eduard Solé és director general
de la cadena de pizzeries El
Racó, que té 12 locals arreu del
país, cinc d’ells a Barcelona. Fa
uns cinc anys que és, a més, pre-
sident de l’associació de comer-
ciants de Rambla de Catalunya.
Parlem amb ell sobre el futur del
comerç i de l’hostaleria, afectada
greument per la pandèmia.

Quins són els principals reptes
als quals s’enfronta el comerç i,
en el seu cas, la restauració?
Pràcticament fins a aquest 2022
no hem començat a sortir de la
pandèmia, i la nostra preocupa-
ció rau en com serà el comporta-
ment del consum un cop hagin
marxat els turistes del país.
Aquest estiu no ens hem acostat
tant a les dades del 2019 i hem
hagut d’incrementar els preus
per la pujada dels costos de l’e-
nergia i de les matèries primeres.

Cap a on hauria d’anar el sec-
tor per sobreviure?
Hem de continuar professiona-
litzant el sector i dignificar la
professió de cambrer. És una
feina amb uns horaris que et fan
anar al revés del món, però el
sector ha treballat per dignificar-
la. Ara, qui diu que és cuiner ho
diu amb tot l’orgull, però això no
passa igual amb els cambrers.

Què feu per afavorir l’associa-
cionisme comercial?
Treballem el tema dels APEUS,
agrupacions de botiguers im-
pulsades per l’Ajuntament que
volen impulsar el comerç i no
invaliden la tasca de les associa-
cions tradicionals.  

“Cal dignificar 
la professió 
de cambrer”
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Eduard Solé
Pizzeries El Racó

(Rambla de Catalunya)
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Esports

"Als jugadors i a les jugadores no
els pots demanar mai res que tu
no estiguis fent, i han de sentir
que entens les seves inquietuds,
motivacions i necessitats. La
intel·ligència emocional és fo-
namental en la gestió huma-
na", enraona Juan Hereza (Bar-
celona, 1990). Empàtic, senzill i
meticulós, el tècnic del CB Ro-
ser defensa que guanyar-se el
respecte d'un equip és el més im-
portant i, alhora, el més difícil.

Entrenar un grup és "com-
partir coneixements, moments
o actituds" i prioritzar l'equip en
qualsevol circumstància. "Saps
què? Crec que les persones que
dirigim un grup som venedores
o transmissores de les idees
que volem que els i les espor-
tistes apliquin a la pista, i per-
què em creguin sempre em moc
des de l'honestedat. No pro-
meto ni dic coses que no són ni
que no sento", matisa. Impacta
des de la sinceritat. Des del
com, el què i el perquè.

Als seus equips sempre els
intenta inculcar que el company
és més que un company. "La
química et regala un plus de mo-
tivació, intensitat, solidaritat... El
sentiment de pertinença té un
valor incalculable", assegura
Hereza, un enamorat de fer una
sortida de cap de setmana du-
rant la pretemporada. Aquest
any ha estat a Calonge. "Potser
perdem un dia d'entrenament,
però segur que guanyem altres
detalls que ens faran competir

millor després, com les aliances
i relacions que s'estableixen fora
del pavelló", afegeix. El primer
dia van jugar un amistós amb el
Bisbal Bàsquet que va acabar
amb empat a 59.

UN CONCURS DE CUINA
La proposta més deliciosa ha
tornat a ser el concurs de cuina
per equips. "Una bona excusa
perquè es comuniquin i col·la-
borin entre ells, veure qui són els
més líders i com s'estan inte-
grant els nous... L'equip tècnic
som els jutges i tastadors, eh",
confessa, divertit.

En el seu sisè any com a en-
trenador del sènior A masculí,
Hereza mantindrà la identitat de
les últimes temporades: un joc
ràpid i coherent en defensa. "Re-
cordo el curs en què vam baixar
com a penúltims i crèiem que po-
díem guanyar cada partit. No
hem perdut aquest esperit,
aquesta competitivitat", celebra.

"Els nois estan treballant i
entrenant-se bé. Es fa estrany ju-
gar matxs amb 8 o 9 jugadors.
Fer-ho, a més, contra bons rivals
i amb una càrrega alta costa
molt, però confio que arribem al
debut a Lliga EBA fent un pas
endavant en mentalitat i com-
petitivitat, dos dels nostres trets
característics", descriu Hereza,
que veu molt llunyà, i amb tota

la raó del món, l'últim partit a la
competició. Va ser el 2 d'abril
contra el CB Es Castell. El se-
güent, corresponent ja al curs
2022-2023, serà el pròxim 1
d'octubre, gairebé sis mesos
després. En concret, 182 dies
més tard i contra el CB Valls, un
rival amb qui va perdre els dos
partits l'any passat.

Fins a principis de juliol van
fer dos entrenaments per set-
mana per continuar en forma i
evitar lesions a la pretemporada,

"on, com és normal, hi ha juga-
dors que pateixen les conse-
qüències d'estar aturats". "Això
fa que les càrregues de la resta si-
guin més grans. Al segon partit
de Lliga Catalana contra el Bar-
ça B en Sergi Tubert va partici-
par fins a 35 minuts perquè no
podíem comptar amb en Toni
Carrasco i els pivots rivals eren
molt grans", exposa l'entrevistat.

El barceloní va viure de pe-
tit al barri de Sant Antoni i va fer
les seves primeres cistelles a

l'Escola Pia. La família es va mu-
dar després a Gràcia i Hereza va
competir i entrenar a La Salle
Gràcia. A júnior va encetar la
seva història amb el CB Roser.
Des de fa gairebé dos anys viu a
Sants: "M'estic fent meu el bar-
ri. Amb la parella sortim a fer
cervesetes i tombs. Trobo que
Sants té molta vida i una part
del barri em recorda una mica
a Gràcia".

Sempre va tenir clar que "no
tenia gaire traça jugant" i, amb
el temps, va descobrir que li
encantava entrenar. Així que,
amb 21 o 22 anys, quan ja no te-
nia temps per dirigir i jugar al-
hora, Hereza va penjar les botes
a l’FC Martinenc Bàsquet.

BÀSQUET FEMENÍ
La seva única experiència al bàs-
quet femení va ser durant el seu
segon i últim any com a entre-
nador al SESE i amb el júnior A:
"La temporada va ser molt bona
i l'equip era una pinya incre-
ïble. Hi havia un alt sentiment de
pertinença i molta companyonia.
L'experiència al júnior A mascu-
lí també va ser positiva". Una res-
ponsabilitat que en aquell mo-
ment compaginava amb la ban-
queta del sènior B del CB Roser.

"Tenia molt clar que només
volia entrenar un equip i em
vaig decidir pel club en què te-
nia i tinc més vincle. Per la
meva família. A vegades em
descompto, però, i t'ho dic de
memòria, diria que aquesta és la
meva 15a temporada al CB Ro-
ser. Molts anys, eh", tanca, or-
gullós, Hereza. Se’l veu molt
feliç de sentir el que sent pel
club de la seva vida. 

Toni Delgado
SANTS

L’honestedat de Juan Hereza
» El tècnic barceloní afronta la seva sisena temporada seguida dirigint el sènior A masculí del CB Roser 
» “M’estic fent meu el barri de Sants; amb la meva parella sortim a fer cervesetes i tombs”, confessa

Juan Hereza, entrenador del CB Roser. Foto: Ferran Torné/FCBQ

“La química et regala
un plus de motivació,
intensitat, solidaritat...”,
defensa Juan Hereza

Futbol | La UE Sants rep el CP San Cristóbal
El conjunt de Borja López rebrà el pròxim diumenge 25 de setembre el CP San Cristóbal,
en partit corresponent a la tercera jornada del grup 5 de la Tercera RFEF. La UE Sants 
hi arribarà després de la seva gran victòria contra la UE Castelldefels del passat dia 18. 
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Viu en línia

David Selvas dirigeix aquesta comèdia
de Christopher Durang que gira entorn
de les relacions de tres germanes solte-
res de mitjana edat, dues de les quals vi-
uen juntes, i té lloc durant una visita de
la tercera, Masha. Totes tres discuteixen
de les seves vides i dels seus amors, i Mas-
ha amenaça de vendre la casa. 

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

La meravellosa família Hardwicke
Christopher Durang

Massaviu fa les coses amb sentit, per això
la data escollida per publicar el seu nou
disc, L’última nit d’estiu, ha estat el 22 de
setembre (efectivament, la darrera nit de
l’estiu). A més, el grup va anunciar l’àlbum
amb un vídeo que combina imatges es-
tiuenques carregades de nostàlgia amb
reflexions de diverses persones sobre les
seves últimes nits d’estiu.

Música

Raphi és una persona jove, andrògina i
una mica naïf. Escriu poemes i somia
amb enamorar-se del seu príncep blau.
De la seva França natal es muda a Bar-
celona, on la realitat no és com espera-
va. Després de ser diagnosticada de
disfòria de gènere, començarà un viat-
ge dur per descobrir i assumir quina és
la seva identitat real.

Pelis i sèries

Mi vacío y yo
Adrián Silvestre

L’última nit d’estiu
Massaviu

Revela’T Circuit
El festival Revela’T Circuit, organitzat per l’Associació Fo-

togràfica Espaifoto, celebra aquest any la seva desena
edició sota el lema Tempus fugit, una reflexió sobre el pas

del temps. La proposta es desplega principalment a la Fà-
brica Cal Garbat de Vilassar de Dalt, però també a altres
punts del mateix municipi, a Barcelona (la capital acull
nou de les exposicions programades), a l’Hospitalet de

Llobregat, a Premià de Mar i en altres localitzacions, com
Madrid o Burgos. Les exposicions van començar el passat

dia 10 de setembre i s’allargaran fins al 2 d’octubre.

El crim de la Guàrdia Urbana és un dels successos
que més interès ha despertat en els últims anys a
casa nostra. Prova d’això és l’èxit dels quatre capí-
tols especials que el programa Crims hi va dedicar

l’any passat, com també ho és el fet que Netflix hagi
decidit fer-ne una minisèrie. En aquesta adaptació,
que s’ha començat a rodar aquesta setmana a Bar-
celona i que durà per títol El cuerpo en llamas, l’ac-
triu Úrsula Corberó (Sant Pere de Vilamajor, 1989)

interpretarà l’agent Rosa Peral. Aquest sucós paper
se suma a una llarga llista de personatges inoblida-

bles als quals ha donat vida Corberó, com la famosa
Tokio de La casa de papel o la mítica Ruth de Física o
química. En aquesta ocasió l’acompanyarà el barce-

loní Quim Gutiérrez, que donarà vida al guàrdia
urbà Albert López. Tot i que Netflix ha anunciat els

dos noms, el comentari més repetit a les xarxes 
ha estat que la tria de Corberó és tot un encert.

Ú R S U L A  C O R B E R ÓQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una actriu d’èxit global
És coneguda arreu del món per ‘La casa de papel’

Famosos

Ser l’escollida per interpretar Rosa Peral 
Protagonitzarà una minisèrie del crim de la Guàrdia Urbana

Impaciència
Estan desitjant veure la minisèrie ‘El cuerpo en llamas’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Durant la Segona Guerra Mundial, el fí-
sic hongarès András Éber va participar en
la construcció de les primeres bombes
atòmiques. Vint-i-sis anys més tard, de-
cideix escriure les seves memòries i fa un
descobriment desconcertant que cap-
girarà la visió que tenia de la seva pròpia
vida: la seva estimada Ari no va morir du-
rant la guerra, sinó que encara és viva.

Llibres

L’artefacte
Josep Ortiz

| Freedom Planet 2
Posa’t a la pell d’una noia drac i dels seus amics en aquest joc de

plataformes a gran velocitat inspirat en Sonic. Per a PC, Xbox, Switch i PS.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

CANVI DE XIP

Sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà rendir 
al 100% els primers dies, però t’hi acabaràs adaptant

DESCANS

COMPRENSIÓ

OCI

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

i BENESTAR

Les vacances són un parèntesi necessari en la nostra vida
quotidiana. Una pausa en la rutina que, paradoxalment,
ens permet continuar assumint-la. Però no ens enganyem:

sortir d’aquest oasi de tranquil·litat i tornar a la voràgine de les
obligacions és un xoc que costa d’afrontar. I aquí és on arriba l’a-
nomenada síndrome postvacacional.

Per combatre-la, hi ha alguns consells senzills que poden
marcar la diferència. El primer que necessites és un canvi de xip,
i això passa per deixar de queixar-te: el que diem en veu alta i a
nosaltres mateixos és important. En comptes de parlar negativa-
ment del retorn a la rutina, parla positivament de les vacances i
sigues conscient dels bons moments que has viscut. I recorda
que tornar a la feina vol dir que, efectivament, tens una feina. 

D’altra banda, sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà
rendir al 100% els primers dies, però t’hi adaptaràs. En la matei-
xa línia, cuida’t i descansa, i no comencis el curs dormint menys
hores de les necessàries (set o vuit). I, per acabar, gaudeix dels
caps de setmana com si fossin unes petites vacances, fent plans
i activitats que et motivin, desconnectant i descansant.

Sobreviure al retorn a la rutina

Deixa de parlar negativament del retorn a la rutina i parla
positivament de les vacances i del fet de tenir feina

Les claus

Cuida’t i sigues conscient de la importància del descans: 
no comencis el curs dormint menys hores de les necessàries

Gaudeix dels caps de setmana com si fossin petites vacances, 
fent plans i activitats que et motivin, desconnectant i descansant
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