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20 anys

ANYS DE RETARD pàg 10

Hostafrancs reclama
de nou equipaments
al solar de Diputació

ELÈCTRICA DHARMA pàg 10

Sants dedicarà una plaça
als germans Fortuny

BARCELONA COMERÇ pàg 16

Salva Vendrell deixa
la presidència de l’entitat

Trobenunnadóabandonat
enunabossaal carrerBegur

Els Mossos van rescatar el nen d’un mes sa i estalvi després que una dona se’l trobés a primera hora del matí pàg 3

ESPORTS pàg 18
Lluís Puyalto, l’historiador
i exsecretari del JAC Sants
que cartografia el bàsquet

‘L’ALTRA CIUTAT’ pàg 14
Dani Ruiz mostra la Barcelona
perifèrica en una exposició
que vol recórrer la ciutat
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“Moment històric”
Barcelona es perfila com la capital europea del comerç pàg 15
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SOCIETAT4Els Mossos d’Es-
quadra van rebre ahir dimarts
a primeríssima hora del matí,
passades les sis, la trucada
d’una dona que havia trobat un
nadó molt petit abandonat en
una bossa de tela amb una
manta al carrer Begur, al bar-
ri de Sants. Segons van expli-
car en una atenció als mitjans
els agents que s’hi van despla-
çar immediatament, es tracta-
va d’un nen amb prop d’un
mes de vida. El caporal Carlos
va relatar que en arribar van
comprovar que la temperatu-
ra del cos del nadó era “idò-
nia”, es movia i no plorava. Els
agents creuen que es podria
tractar d’un delicte d’abando-
nament de menors, però tam-
bé de temptativa d’homicidi. El
bebè va ser traslladat en estat
lleu a l’Hospital Sant Joan de

Déu i hi ha una investigació
policial oberta.

“Patíem perquè justament
avui [ahir] era un dia amb
molt de fred i estava plovent”,
va admetre el caporal, de la
Unitat de Seguretat Ciutadana,

acompanyat per l’agent Cristi-
na, de la mateixa unitat.

Segons el relat dels Mossos,
el primer avís el va fer una
dona que va requerir el 112. La
dona els va explicar que un al-
tre home l’havia alertat que hi
havia un nadó a la via pública

i en apropar-s’hi va constatar
que era així i va trucar al 112.
En arribar, va explicar el ca-
poral, es van trobar la dona
amb el nadó en braços. De fet,
les indicacions que li havien
donat des del 112 era que aga-
fés el nadó en braços i esperés
l’arribada dels agents.

“Hem fet la primera assis-
tència d’agafar el nen, hem
comprovat que la temperatura
del cos era idònia, el nen es
movia, no plorava i l’hem po-
sat al cotxe perquè a la via
pública feia molt de fred”, va
apuntar el caporal Carlos. Tot
seguit, un cop a dins, li van po-
sar roba per sobre i van re-
querir el SEM, que el va tras-
lladar a l’hospital. Des del cen-
tre mèdic van informar als
Mossos que el nadó estava bé
i en condicions.

Els agents creuen, a jutjar
per la temperatura corporal
del nadó, que no va estar ga-
ire estona a la via pública.
També van matisar que la
bossa on l’havia trobat la dona
no era d’esport –com havien

dit inicialment els Mossos–
sinó de tela, i que el nen esta-
va tapat amb una manta. Als
agents els va sobtar que el
nadó no plorava, es movia
amb normalitat i tenia els ulls
ben oberts.

La senyora que va veure el
nadó quan anava caminant
cap a la feina es va endur “l’en-
surt de la seva vida”, va asse-
gurar el caporal. Era a tocar de
la vorera i davant d’un local
que estava tancat, a la canto-
nada entre el carrer Begur i la
Rambla de Badal.

INVESTIGACIÓ OBERTA
En aquests moments, la Unitat
d’Investigació de Sants té ober-
ta una investigació. S’espera la
recerca de testimonis, revisar
càmeres de videovigilància
properes al lloc dels fets i veu-
re quines persones passen ha-
bitualment per allà. El caporal
Carlos va destacar que com a
part de la investigació s’està in-
tentant localitzar l’home que va
avisar la dona que hi havia un
nadó al carrer abandonat.

Temptativa d'homicidi?
» Troben un nadó abandonat en una bossa al carrer a primera hora del matí al barri de Sants
» Es podria tractar d'un delicte d'abandonament de menors i de temptativa d'homicidi

El petit va ser abandonat entre el carrer Begur i la Rambla de Badal (esquerra). Els Mossos van atendre els mitjans per explicar els detalls del cas (dreta). Fotos: Google Maps i ACN

El bebè va ser 
traslladat en estat lleu 
a l'Hospital Sant 
Joan de Déu

1
mes de vida té el nadó,
que no plorava, es
movia amb normalitat
i tenia els ulls oberts
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La lupa

Resulta que hi ha un servei que t’estalvia la
despesa d’enviament i que no t’obliga a es-
tar amb l’ai al cor, pendent d’una ruta de re-
partiment que sembla jugar al gat i a la rata

amb tu. Una proposta comercial que no et cobra re-
càrrec a l’hora d’embolicar regals, que supera qual-
sevol algoritme de suggeriment amb el coneixement
personal i que ofereix experiència i ofici en lloc d’i-
nacabables tutorials de YouTube o manuals per des-
carregar amb un codi QR que mai s’acaba de carre-
gar bé. Una marca que s’empesca packs regal amb grà-
cia i originalitat que desborden l’IA, que assegura als
artesans i artistes de la zona marges de benefici dig-
nes i que no necessita arrodonir per a cap projecte so-
lidari perquè la implicació amb el veïnat i la ciutat la
té de sèrie: no se’n pot desentendre perquè és on i des
d’on treballa.

No és ni una nova app reinventant la sopa d’all ni
una start-up que amaga la falta d’originalitat rere un
lluent nom en anglès: és el comerç de tota la vida. El
comerç amb noms i cognoms que ajuda a teixir el nos-
tre dia a dia i que, passat l’estrès de la campanya de
Nadal, com ha pogut i ha sabut, aixeca una bandera

que no hauria de passar desapercebuda: estic aquí, al
vostre servei!

Quin contrast amb la caòtica estesa de furgonetes
de color blau aparcades de qualsevol manera, plenes
de paquets i paquetets a la cerca del seu comprador des-
pistat. Ben al contrari, aquesta malla d’establiments a
peu de carrer se les han empescat aquests dies per ofe-

rir canguratges, guarnir les principals vies comercials
i contribuir a les campanyes de cap nen sense joguina,
de la mateixa manera que al llarg de l’any sumen en de-
senes de camins escolars i ajuden, amb petites apor-
tacions, tants i tants equips d’esport amateur.

Botigues, establiments de restauració i parades al
mercat tenen un doble retorn al lloc on s’estableixen:
el del servei que ofereixen, però també el de la seva

presència, que és articuladora de ciutat, motor d’una
societat enxarxada i associada que troba còmplices
quan els necessita. Les grans ofertes del millor preu
de les grans plataformes ho són a mitges. De fet, no
compten amb alguns beneficis d’alt valor afegit que,
en canvi, sí que ofereix el comerç de proximitat: car-
rers més segurs, menor petjada ecològica, oferta més
diversa i preus més justos. És alguna cosa més que un
lloc comú, això: el més barat de vegades surt més car,
per a les nostres butxaques i respecte d’un model de
ciutat més just i pròsper.

He escrit aquest article des d’una volguda mira-
da amable, més centrada en les llums que en les om-
bres (que hi són, és clar!), i ho he fet perquè hi ha ob-
vietats que no ho són tant i que, en tot cas, cal que ens
les repetim… Perquè la gran maquinària publicitària
de les grans empreses i plataformes ja s’encarrega d’en-
lluernar-nos diàriament amb les facilitats de les
compres amb un sol clic. Que serveixi aquest article
de modesta contribució per ajudar a veure una mica
més enllà… I a la propaganda dels grans, confrontem
la propaganda dels petits. Això sí, no deixem de po-
sar-nos al dia i de millorar, que és molta la feina a fer!

Les grans ofertes del millor preu
ho són a mitges: no compten amb
alguns beneficis d’alt valor afegit

per Oriol Lladó

Obvietats que no ho són tant amb el comerç local

NLes millors
perles

Berenes tranquil·lament en un bar quan, a la taula del costat,
s’hi asseuen Pedro Sánchez i Salvador Illa. També una desena

de guardaespatlles, és clar. És el que li va passar fa uns dies a la
periodista Berta Gómez a la Central. Va decidir anar-se’n.

Una dona britànica descobreix que no és que el seu gos
sigui desobedient, sinó que només entén el castellà.

Resulta que, abans d’adoptar-lo, l’animal havia viscut amb
una família espanyola. La propietària haurà de fer classes.

El conductor amb el carnet retirat que va provocar unaccident a la Roca del Vallès fa uns dies diu que no sap qui
era el copilot mort. El passatger del darrere assegura que
tampoc el coneixia. La víctima mortal no duia documentació.

La filla de Verónica Forqué va acudir, evidentment, al’homenatge que es va fer a l’actriu un any després de
la seva mort. La filla va decidir vestir-se per a l’ocasió: abric
negre, ulleres de sol i... sabates amb forma de penis.

LA FOTO@alexsnclmnt/ACN
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Troben un nadó abandonat 
en una bossa al barri de Sants1

2 L’AFA de Cal Maiol es queixa 
de les obres del Centre Social de Sants

Can Sabaté, un parc que oculta 
una misteriosa història

HOLA

La recerca de Sergi Fernández

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@natalia_garriga: Molt emocionada de
celebrar aquests 15 anys dels Premis
Gaudí de l’@academiacinecat, amb un
sentit homenatge a l’Agustí Villaronga.

@marsigol: Em poso d’una mala llet quan
penso que la noia víctima de Dani Alves
ha hagut de renunciar a la indemnització
perquè us la creguéssiu...

#DaniAlvesAPresó

@AquiCatalunya: @jaumecollboni planta
Ada Colau i deixarà les seves responsabi-
litats com a tinent d'alcaldia a l'Ajunta-
ment per centrar-se en la carrera electoral.

#LaSortidaDeCollboni #PremisGaudí

Safata d’entrada

Al Regne d’Espanya es
dedicaran 50.000 mi-
lions d’euros en despesa

militar, l’equivalent a la suma
de gairebé tots els ministeris
amb vocació social. Són 230 ve-
gades la partida per atendre
l’Ingrés Mínim Vital, més de
2,17 vegades el destinat a les
prestacions per desocupació,
10,5 vegades més que les pen-
sions no contributives, més de
50 vegades l’atenció a immi-
grants, més de 14 vegades del
que es destina a les polítiques
d’habitatge. La joventut a Es-
panya s’independitza de mitja-
na als 30 anys, en gran part per
la dificultat que troben per ac-
cedir a l’habitatge. Les xifres de
desnonaments i les seves re-
percussions són un escàndol. 

Gran part de la humanitat no
és tractada amb respecte, re-
bem cada dia un bon grapat
d’antònims que no deixen en pau
la dignitat. Ara que la llei dels se-
crets oficials fa molt que va ser
abolida, sabem (inquiets, alar-
mats, desolats) que els que des-
trueixen il·lusions no tenen la

Justícia solidària
per Francesc Reina

menor intenció de regenerar-
les, que no hi ha cap lloc on no
es menteixi, que els nostres ens
han decebut, que hi ha qui
s’aprofita dels conflictes dels al-
tres. De la teoria de rols, de Pic-
hón-Rivière, sabem que la nos-
tra conducta està supeditada a
la posició social que ocupem a
la feina, a la família, a l’oci, i
que complim gairebé sempre
amb allò que ens manen. 

Caldrà donar un cop de
mà a la vida, caldrà produir
molta més claredat en aques-
ta fàbrica d’emocions. Caldrà
insistir que els poders pateixen
una por exagerada a la bellesa.
Que la Justícia és cega però no
hauria de tancar els ulls a la re-
alitat, que cal atendre la ciu-
tadania per fer possible l’ex-
tensió de la democràcia. No és
justa una Justícia que expulsa
famílies de casa seva. D’altra

banda, cal saber que qui fa les
lleis no són els jutges, sinó els
que governen. El mateix pas-
sa amb la salut: no és cosa de
sanitaris, sinó de les políti-
ques sanitàries. 

Vam anar a unes jornades
propiciades per la Generalitat
per parlar de problemes sobre
l’habitatge. Ningú va parlar
de solidaritat, però allà hi ha-
via gent que va plantant diàlegs
entre el soroll del present, ac-
tivistes de la contradicció, me-
diadores buscant cels blaus
per dibuixar racons bonics. 

Aquests dies, Ikea promo-
ciona un concurs destinat a
persones entre 18 i 30 anys que
premiarà amb 12.000 euros les
millors propostes per fer més
fàcil l’accés a l’habitatge. Me’n
recordo de la Negra mentre
sona Solo le pido a Dios. Serà
que no existeix? 
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El comerç barceloní 
ha aconseguit que el Parlament
Europeu aprovi la creació de la
Capitalitat Europea del Comerç
de Proximitat, una proposta
impulsada per Barcelona
Comerç que es va aprovar 

a mitjans de gener a Estrasburg.
pàgina 15Barcelona Comerç

Els semàfors

La ràpida actuació policial
després de rebre un avís que
havien trobat un nadó de prop
d’un mes de vida abandonat en
una bossa en un carrer de Sants

va permetre traslladar-lo 
en estat lleu a l’Hospital 
Sant Joan de Déu. 

pàgina 3Mossos

L’Ajuntament ha aprovat dedicar
una plaça a Sants als germans de
la Companyia Elèctrica Dharma,

Esteve i Josep Fortuny. 
La ubicació escollida és l’espai
enjardinat del carrer Riera 
de Tena, a davant de l’estació 
de metro de Mercat Nou.

pàgina 10Ajuntament
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Jaume Collboni vol ser alcalde. En
la cinquena trobada del cicle de
conferències La ciutat metropoli-
tana: progrés i futur celebrada a
l’Espai Línia dilluns 16 de gener, el
candidat del PSC i primer tinent
d’alcaldia de l’Ajuntament de Bar-
celona va deixar clar que es pre-
senta a les pròximes eleccions per
convertir-se en la primera figura
política de la ciutat.

En una sala plena, el socialis-
ta va fer repàs del darrer mandat,
en el qual el seu partit ha governat
amb els comuns, i va explicar la
seva visió de futur tant de la capi-
tal catalana com de la metròpoli.

En una conversa amb el di-
rector editorial del Línia, Arnau
Nadeu, Collboni no va voler refe-
rir-se obertament a les enquestes,
algunes de les quals el donen com
a guanyador, i va demanar “pru-
dència” al seu partit. Tanmateix, va
apuntar que els sondejos demos-
tren que “hi ha ganes de canvi a
Barcelona” i va augurar que els co-
micis que se celebraran el mes de
maig suposaran un canvi de rumb.
“Vull obrir una nova etapa a Bar-
celona, i per fer-ho cal canviar
d’alcalde”, va afirmar.

Més enllà d’això, el primer ti-
nent d’alcaldia tampoc es va voler
referir als possibles pactes que
naixeran de l’aritmètica postelec-
toral. “Espero tenir una majoria

prou àmplia per liderar aquesta
nova etapa”, va dir, alhora que va
deixar clar que si ell és alcalde “im-
pulsarà polítiques progressistes”.
“El meu serà un govern progres-
sista”, va assegurar, insistit per Na-
deu sobre les seves preferències de
pactes. “La política es fa amb dià-
leg i acords, però ara és el moment
de perfilar projectes”, va afegir.

EL MANDAT DE LES SUPERILLES
Entre les desavinences més grans
que hi ha hagut entre els dos socis
de govern a l’Ajuntament de Bar-
celona en els darrers quatre anys,
cal esmentar les superilles. Per a
Collboni, “pacificar la ciutat és una
prioritat, però Barcelona no pot ser
una gran illa”. En aquest sentit, el
socialista va deixar clar que si es
converteix en alcalde vol “parar mà-
quines” pel que fa a aquest projec-
te. “La ciutat ha de pair els canvis
i cal tenir en compte que l’Eixam-
ple no pot deixar de ser un indret
que generi feina”, va afirmar.

Alhora, el primer tinent d’al-
caldia va assegurar que “les supe-
rilles estan generant gentrificació
verda i no són viables econòmica-
ment”. És per això que des del seu
partit aposten per “recuperar el pla
Cerdà en la seva essència amb els
espais verds als interiors d’illa”.

Relacionat amb aquest tema,
Collboni també va esmentar el
problema de l’habitatge que viu la
ciutat i que el candidat va situar en-
tre els principals reptes als quals
s’enfronta la capital catalana. “Soc
partidari de regular els lloguers,

però aquesta no és l’única opció”,
va dir per afegir que també cal
“construir més pisos socials”.

NETEJA I SEGURETAT
Altres aspectes que sovint s’han
criticat de la gestió del govern
municipal en el darrer mandat són
la neteja i la seguretat. En el pri-
mer dels dos, Collboni va reco-
nèixer que l’Ajuntament no està
content amb “com ha treballat
l’empresa contractada per fer el
servei de neteja”. Malgrat tot, va
assegurar que es tracta d’un pro-
blema que no tots els barris tenen
i que en el futur millorarà.

Pel que fa a la qüestió de la se-
guretat, el candidat socialista va
considerar que des del consistori
s’ha fet una bona feina i va res-
ponsabilitzar la Generalitat de la

manca d’efectius policials que, se-
gons ell, té la ciutat. “La seguretat
és una competència del Govern de
Catalunya, i mentre que nosaltres
hem complert i en quatre anys
hem augmentat en 1.000 efectius
la Guàrdia Urbana, no es pot dir el
mateix de la Generalitat, que va
prometre 600 mossos més”, va la-
mentar Collboni.

A més, el socialista va treure
pit d’altres aspectes de la segure-
tat en què l’Ajuntament ha actu-
at. Es referia a l’erradicació de la
venda ambulant al carrer o l’en-
duriment de la llei contra els de-
linqüents multireincidents.

L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT
Com no podia ser d’una altra ma-
nera, Collboni també va tractar un
dels debats que han portat més

cua en els últims temps. Segons el
candidat socialista, és indubtable
que el territori “necessita una
bona comunicació transnacio-
nal”. “Parlem d’una qüestió de
fons, i si per a ERC l’alternativa a
l’ampliació de l’aeroport és el de-
creixement, cal que reconegui
quines són les conseqüències eco-
nòmiques i socials d’això”, va dir.

En aquest punt, Collboni va
ser contundent amb els seus ad-
versaris polítics, però també va ce-
lebrar que els republicans “reco-
neguin ara que hi ha un problema
pel que fa a la connectivitat in-
ternacional de Barcelona i, per
tant, a l’ampliació de l’aeroport”.
“Malauradament, ho diuen ara,
quan fa un temps teníem els di-
ners per fer la infraestructura”, va
sentenciar el socialista.

La sala de conferències de l’Espai Línia es va omplir per escoltar Jaume Collboni. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Espai Línia, la Casa dels Barris

JaumeCollboni: “Vull obrir unanovaetapa 
aBarcelona, i per fer-ho cal canviard’alcalde”
Albert Alexandre
BARCELONA
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EQUIPAMENTS4El debat ciuta-
dà sobre els futurs equipaments
que l’Ajuntament destinarà als
solars del carrer Diputació-Creu
Coberta arribarà, per fi, al febrer.
I és que entitats i grups munici-
pals podran dir la seva en un ci-
cle de debats monogràfics que or-
ganitzarà Ràdio Hostafrancs
amb el suport del Districte que es
dirà ‘Espai Diputació’ i que s’a-
llargarà fins a les dues primeres
setmanes de març.

El secretari de l’Associació de
Veïns d’Hostafrancs, Jordi Clau-
sell, explica que, abans de l’actu-
al, ja fa dos mandats que reclamen
que s’aprofiti el solar: “Fa uns dot-
ze anys que discutim quin equi-
pament construir i encara no
s’ha fet res”. Clausell afegeix que
Hostafrancs “és un dels barris que
no té cap reserva d’un solar des-
tinat a equipaments del barri”. De
fet, continua dient que l’entitat ve-
ïnal de la qual forma part no té lo-
cal propi i estan pagant un llogu-
er que “està a punt d’acabar-se”. 

Aquesta no és l’única petició
que fa Clausell. Des de l’Asso-

ciació de Veïns demanen que
l’edifici que es construeixi al so-
lar vagi destinat a totes les enti-
tats del barri que tampoc tenen
local i a cobrir les necessitats de
la gent gran que “tampoc dispo-
sa de cap equipament”. Per úl-
tim, demana agilitat en el procés
burocràtic “per no haver d’espe-
rar una altra legislatura”.

Així doncs, el futur del solar
encara no està a l’agenda dels
projectes immediats d’inversió
del consistori, però començar a
trobar el consens és un dels pri-
mers passos. Amb tot, la prime-
ra sessió de debat serà el pròxim
7 de febrer a partir de les 18 h a
la carpa del Meeting Point ins-
tal·lada al mateix espai.

El Meeting Point del solar del carrer Diputació. Foto: Creu Coberta

El debat sobre els equipaments
del solar de Diputació, a punt

Successos | Investiguen una agressió a una dona trans
Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona transsexual

que hauria tingut lloc al Parc de les Tres Xemeneies el matí de l’11 de gener.
Segons fonts policials, la víctima va presentar denúncia dos dies després.

Sants dedicarà una plaça 
als germans Fortuny

MÚSICA4L’Ajuntament ha
aprovat dedicar una plaça als
germans de la Companyia Elèc-
trica Dharma Esteve i Josep
Fortuny, al barri de Sants, se-
gons va informar el mateix
grup el 20 de gener. La ubica-
ció escollida serà l’espai enjar-
dinat del carrer Riera de Tena,
a davant de l’estació de metro
de Mercat Nou i portarà el nom
de ‘Plaça d’Esteve i Josep For-
tuny i Guarro’.

La nova nomenclatura d’a-
quest espai “reforça els llaços de
la banda i els germans amb el
barri que els va veure néixer”, va
celebrar el grup.  La iniciativa va
ser impulsada des del barri amb
una recollida de signatures per
preservar la memòria dels ger-
mans. La decisió arriba coinci-
dint amb els 50 anys del naixe-
ment de la banda i que culmi-
narà en el concert del Palau
Sant Jordi el pròxim 22 d’abril.

El grup, en una visita a Memphis el 2007. Foto: Elèctrica Dharma
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Associació de Comerciants

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 422

Creu Coberta
Creu Coberta ha liderat aquests darrers
mesos el projecte Botiga Tester a Barcelona

Què és una botiga tester?
Les Botigues Tester són establi-
ments gestionats per un ens pu-
blicoprivat que permet posar a
disposició d’emprenedors, em-
presaris i botiguers, establi-
ments on poder testar els seus
productes i serveis en un terri-
tori concret.

Els barris estan patint deser-
tificació comercial. Hi ha ca-
rrers completament buits de
comerç i altres en risc. El pro-
jecte Botiga Tester vol ajudar a
establir-se emprenedors i nous
empresaris en alguns locals co-
mercials que estan en desús, i
tornar a donar-los vida. Es
tracta d’un projecte de revitalit-
zació de zones comercials, a la
vegada que s’ofereix a un em-
prenedor provar a preu respon-

sable l’èxit dels seus productes
o serveis. 

Hi ha barris de la ciutat i
eixos comercials afectats per
la manca de comerç o que ha
experimentat una invasió de
comerç clònic. Amb aquest
projecte volem garantir la pre-
sència futura de nous establi-
ments de qualitat, innovadors i
que ajudin a millorar els nos-
tres barris, a preservar les acti-
vitats artesanals, a fomentar el
comerç local i a incorporar-hi
empreses culturals i activitats
d’impacte positiu. L’espai és
un establiment neutre, amb
mobiliari i decoració que es pot
adaptar a gairebé tots els pro-
ductes, amb bon gust i amb un
disseny igual per a tots els fu-
turs establiments. L’establi-

ment comptarà amb tots els
equipaments necessaris per a
una botiga: il·luminació de baix
consum, subministraments i
Internet. I en la seva adequació
es fan servir materials, mobi-
liari i equipaments sostenibles.

De què es fa càrrec l’empre-
nedor?
L’objectiu és que aconsegueixi
testar el seu producte en un
barri i carrer concrets. És per
això que se l’ajuda en l’elimina-
ció de costos que suposin una
inversió extraordinària i se li
permet conèixer una realitat
aproximada a l’èxit de la seva
proposta. Sí que ha d’assumir el
cost del lloguer de l’espai, sem-
pre per sota del preu de mercat
i sense dipòsits de lloguer per

avançat. I també el cost dels
serveis de subministrament,
que es contracten amb empre-
ses responsables.

I després del temps de prova?
L’èxit depèn de molts factors: la
localització, el producte, l’esta-
cionalitat, la comunicació… Si el
temps Tester és un èxit i l’em-
prenedor ho vol, hi haurà una
borsa d’establiments al mateix
entorn en què es podria donar
continuïtat a l’activitat, a preus
reduïts i amb altres avantatges.

Al Meeting Point Creu Coberta
podeu trobar més informació
sobre la botiga tester que desen-
voluparem a Creu Coberta. 

També trobareu més infor-
mació al web:

www.botigatester.com

25 de gener del 2023  
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Creu Coberta
El 14 de febrer és el Dia dels
Enamorats. A Creu Coberta ce-
lebrem tots els dies de l'amor
possibles, des de Sant Jordi a
Sant Valentí. Dies religiosos i
dies pagans. Sempre és bon
moment per celebrar l'amor. 

I el 18 de febrer, per primer
any, participarem a la Rua de
Carnestoltes de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta, celebrant el

comerç de proximitat, la seva
vigència, que som sostenibles,
saludables i que contribuïm al
barri! Si vols participar amb el
teu comerç a la nostra com-
parsa, suma-t’hi!

Ja preparem 
noves campanyes! Torna el Festival de Titelles 

de Barcelona al Poble Espanyol
El cap de setmana del 18 i 19 de

febrer el Poble Espanyol acull la
13a edició del seu històric Festi-
val de Titelles de Barcelona. I
enguany recupera el seu format
original!

Dos dies per gaudir en família
de 10 h a 18:30 h amb un total de
50 funcions de 20 espectacles
diferents a càrrec de 15 com-
panyies. Es podran veure en 7
escenaris repartits per tot el
Poble Espanyol. La programació
inclou espectacles de carrer, de
sala, itinerants a l’aire lliure i ta-
llers d’artesania. 

Any rere any, el Festival perse-
gueix l'objectiu d'obrir al públic
familiar les portes del teatre de ti-
telles, objectes i de carrer en un
entorn arquitectònic únic de la
ciutat. La programació, molt va-
riada, està integrada per propos-
tes de companyies de teatre
emergents i consolidades, prin-
cipalment locals.

El certamen es manté fidel al
seu esperit original: oferir una
programació que estableix com-
plicitat amb el públic familiar
local i també amb el sector pro-
fessional dels titelles, i que dona
especial importància al carrer
com a espai escènic, aprofitant
el valor arquitectònic del Poble

Espanyol i els 40.000 m2 de re-
cinte a l’aire lliure. A més, el fes-
tival vol aportar al sector dels
titelles un espai de difusió, únic a
la ciutat de Barcelona i, a partir
d’una mirada transversal, apro-
par el sector a nous públics.

L’entrada al Festival inclou
l’accés a tots els espectacles iti-
nerants i de carrer que s’aniran
representant en diferents horaris
durant els dos dies. Només cal-
drà reservar localitat prèviament
per a les funcions que tindran
lloc a la Carpa, ja que l’aforament
és limitat (instruccions de reserva
explicades en el procés de com-
pra de les entrades).

&

Nou soc
i a

Creu Co
berta!

Donem la benvinguda a la
Farmàcia Carolina Aresté,
a Creu Coberta 81.

Salut i benestar, el nos-
tre objectiu. Els veïns, la
nostra gent!

Sumeu-vos al compro-
mís del comerç de proxi-
mitat. Fem barri.

TOTA LA 

INFORMACIÓ 

ES POT TROBAR

AL WEB

poble-espanyol.com

25 de gener del 2023
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Una postal de la Sagrada Famí-
lia, una figureta de trencadís, una
samarreta del Barça i au: Bar-
celona vista, souvenirs comprats
i cap a casa. Per als turistes,
Barcelona se sol reduir a l’Ei-
xample i Ciutat Vella i, quan en
surten, és per visitar el Park
Güell o el Camp Nou. I para de
comptar. El problema és que,
salvant les distàncies, la visió li-
mitada de la ciutat és un mal que
també afecta molts barcelonins.

Disposat a capgirar aquesta
situació, el fotògraf Dani Ruiz, veí
de la Trinitat Vella, ha creat
l’exposició L’altra ciutat, inau-
gurada aquest dimarts al Centre
Cívic Josep Maria Trias i Peitx,
a les Corts. Es tracta d’un recull
d’imatges capturades entre 2018
i 2022 als barris perifèrics, a “la
Barcelona menys fotografiada”,
tal com s’hi refereix l’autor.

Però, per arribar a aquesta
estrena, Ruiz ha hagut de picar
molta pedra. O, si més no, mol-
tes portes. Quan va tenir prepa-
rada la mostra, va decidir que no
es volia quedar al seu barri, on li
haurien exposat de bon grat,
sinó que volia portar-la precisa-
ment allà on hi ha més desco-
neixement de la perifèria. Per
una qüestió de justícia i reivin-
dicació, però també de cons-
cienciació. “El mínim és que co-
neguin els nostres barris. Que sà-
piguen que hi ha zones amb de-
sigualtats molt marcades i que si-
guin conscients dels seus privi-
legis”, argumenta Ruiz.

Després d’un primer intent
frustrat amb molts centres cívics
de barris cèntrics o benestants,
el fotògraf va crear postals de les
zones protagonistes de l’exposi-
ció, hi va escriure “Greetings

from l’altra ciutat” i les va con-
vertir en la seva carta de pre-
sentació. “Vaig saludar aquests
centres cívics des de l’altra ciu-

tat, aquell lloc remot, i els vaig
portar personalment les pos-
tals”, recorda. Com que tampoc
va obtenir l’èxit que esperava, va
confiar en l’as que tenia a la
màniga: Twitter. I aquest cop sí. 

UNA ALIADA CLAU
L’exposicióL’altra ciutat s’esta-
rà a la seva primera parada fins
al 30 de gener, i després em-
prendrà un camí per “zones es-

tratègicament escollides”, en pa-
raules de Ruiz. De moment, té
quatre ubicacions més confir-
mades, l’última a Sarrià. En
aquest sentit, l’artista es mostra
molt agraït amb la periodista d’El
PeriódicoHelena López Vallejo,
que a l’agost es va fer ressò de la
iniciativa i li va donar l’empen-
ta que necessitava. Ahir, tots
dos van fer plegats la xerrada in-
augural de la mostra.

De fet, no és el primer cop que
aquest tàndem pedala: López li
va dedicar un reportatge al veí de
la Trinitat Vella quan tot just te-
nia 18 anys. En aquell moment,
el noi havia deixat l’institut per-
què “no li encaixava”, però, en
canvi, estava impulsant projectes
culturals tan potents com una
adaptació de La casa de Ber-
narda Albaque explicava la his-
tòria de les dones de la presó de
la Trinitat als anys vuitanta. “Hi

havia un contrast molt fort entre
la imatge que es pot tenir d’un
jove de la Trini que ha deixat els
estudis i tot el que ell tenia a
dins”, reflexiona la periodista.

Des d’aleshores, no li ha per-
dut la pista i ha seguit tots els
projectes que ha fet tant en so-

litari com amb l’entitat Maletas
Viejas, fins al punt que ell li fa
broma dient que és la seva biò-
grafa. Sense exagerar tant, el que
sí que té clar López és que cal ex-
plicar iniciatives com les de
Ruiz. “No es tracta d’idealitzar
aquests barris ni de dibuixar el
planeta de la piruleta. És a dir,
no s’han d’amagar els proble-
mes, les injustícies ni les desi-
gualtats que pateixen, però tam-
bé s’ha de donar bola als pro-
jectes interessants que hi sor-
geixen”, defensa.

En la mateixa línia, el jove fo-
tògraf argumenta que “encara
que hi hagi coses dolentes i mi-
llorables, cal posar en valor tam-
bé les coses bones”. Aquí és on
entren en joc la identitat i l’orgull
de barri, dues de les raons de ser
de la feina que fa Ruiz. “Si esti-
mes el teu barri, cuidaràs el teu
barri”, sentencia. 

Anna Utiel
BARCELONA

Enfocant la perifèria
» L’exposició ‘L’altra ciutat’ vol mostrar els barris perifèrics als veïns dels barris cèntrics o benestants
» La mostra de Dani Ruiz, un fotògraf de la Trinitat Vella, s’ha inaugurat al Centre Cívic Trias i Peitx

CALEN REFERENTS
VEÏNALS JOVES

4La periodista Helena Ló-
pez Vallejo recorda que
les associacions de veïns
acostumen a estar lidera-
des per gent gran, de ma-
nera que la veu del jovent
dels barris sovint no arriba
als mitjans. Per això des-
taca la importància de jo-
ves com el fotògraf Dani
Ruiz, veí de la Trinitat Vella.

“Si estimes el teu barri,
cuidaràs el teu barri”,
defensa l’autor 
de ‘L’altra ciutat’

Un cartell promocional de l’exposició ‘L’altra ciutat’ i una de les fotografies que en forma part. Fotos: Dani Ruiz

A fons
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Celebració | Creu Coberta participarà al Carnaval
Creu Coberta va anunciar ahir que el pròxim 18 de febrer participarà 
a la Rua de Carnaval. Ho farà per reivindicar novament el comerç de

proximitat, la seva vigència i sostenibilitat i la seva contribució als barris.

INICIATIVA4El comerç barcelo-
ní ho ha aconseguit: el Parlament
Europeu ha aprovat la creació de
la Capitalitat Europea del Co-
merç de Proximitat. La propos-
ta, presentada per Barcelona
Comerç i la federació d’associa-
cions comercials Vitrines d’Eu-
rope, va rebre llum verda aquest
dimarts a Estrasburg. Ara tot
apunta a Barcelona com a can-
didata ideal per estrenar aquest
reconeixement. Abans, però, la
iniciativa ha de passar per la Co-
missió Europea.

Sigui com sigui, el president
de Barcelona Comerç, Salva Ven-
drell, considera que aquest “és
un moment històric per al co-
merç local europeu”. La nova ca-
pitalitat ha de servir per protegir
el petit comerç arreu del conti-
nent i, de retruc, per garantir “la
supervivència d’un model de
ciutat”, tal com defensen des de
Barcelona Comerç. Aquest mo-
del, afegeixen, ha de comptar
amb “barris revitalitzats”, ca-

paços de preservar la forma de
vida local i desmarcats de la
“desertització comercial que
amenaça no només la identitat
de les ciutats d’Europa, sinó la
cohesió social entre els veïns i ve-
ïnes del territori i un estil de vida
més sostenible”. D’altra banda,
els comerciants impulsors de la
capitalitat creuen que aquest tí-
tol dotarà el comerç de proxi-
mitat “d’entitat i identitat” da-
vant les institucions europees.

Per la seva banda, el text
aprovat avui pels eurodiputats
recorda que el comerç minoris-
ta representa un 11,5% del valor
afegit de la Unió Europea, i que
dona feina a gairebé trenta mi-
lions de persones. També sub-
ratlla que el petit comerç evita la
“degradació” dels centres de les
ciutats. És per aquests i altres
motius que la majoria dels eu-
rodiputats consideren necessa-
ri crear “consciència col·lectiva
de la importància econòmica i
social” que té aquest sector.

BARCELONA HO TÉ TOT A PUNT
Després de fer realitat la nova ca-
pitalitat europea, el comerç bar-
celoní té clar que anirà a totes
perquè Barcelona sigui la pri-
mera ciutat a aconseguir-la. Des
de Barcelona Comerç asseguren
que ja tenen “a punt” el progra-
ma de la seva candidatura i que

posaran en marxa els tràmits per
assolir la capitalitat tan aviat
com sigui possible. “Entenem
que Barcelona ha de ser la pri-
mera de les capitals i que ha de
fer de prescriptora de futur per
a les altres ciutats”, va dir Ven-
drell dimarts, en unes declara-
cions a l’ACN fetes després de co-

nèixer el resultat de la votació a
l’Eurocambra.

En la mateixa línia, el primer
tinent d’alcaldia, Jaume Collboni,
va assegurar que l’Ajuntament “no
estalviarà esforços per fer realitat
la pròxima fita: que Barcelona es-
devingui la primera capital euro-
pea del comerç de proximitat”. 

El comerç barceloní fa de líder
» El Parlament Europeu dona llum verda a la creació de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat
» Tot apunta que Barcelona, impulsora de la iniciativa, serà la primera ciutat a aconseguir la capitalitat

Foto de família de la comitiva barcelonina a Estrasburg. Foto: Twitter (@Jordi_Torrades)
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ENTITATS4El fins ara presi-
dent de la Fundació Barcelona
Comerç, Salva Vendrell, ha de-
cidit deixar el seu lloc després de
gairebé set anys al capdavant de
l’entitat. Vendrell, que va assu-
mir el càrrec el maig del 2016 en
substitució de Vicenç Gasca, fa
un pas al costat després d’haver
estat nomenat president del
Gremi de Restauració.

El relleu de Vendrell l’agafa
ara Pròsper Puig, vicepresident
primer de Barcelona Comerç.
Puig ha estat nomenat president
interí, a l’espera d’una trobada
del patronat de l’entitat que es
farà el 2 de febrer. Aquell dia
serà el torn de ratificar Puig a la
presidència o bé d’obrir un pe-
ríode de 15 dies durant el qual
es podran presentar candida-
tures alternatives. Tot plegat
dependrà de si durant la cele-
bració del patronat apareix un
altre candidat, però tot apunta
que Puig serà finalment escollit
nou president.

PUIG, IL·LUSIONAT
Puig és mestre artesà alimen-
tari i propietari de l’emblemà-
tica Cansaladeria Puig de Sant

Andreu. Des de fa vuit anys és
president de l’Eix de Sant An-
dreu i el 2016 va ser escollit vi-
cepresident primer de Barce-
lona Comerç. Puig, a més, és
president de la Federació Ca-
talana de Carnissers Cansala-
ders i Xarcuters.

En declaracions a aquesta
publicació remarca que primer
de tot cal respectar els terminis
i esperar a la decisió oficial del
dia 2 de febrer. De totes mane-
res, afirma que, un cop Vendrell
ha decidit assumir la presidèn-
cia del Gremi de Restauració, el
repte de liderar Barcelona Co-

merç és il·lusionant. De fet, si
acaba sent així, diu que li agra-
daria seguir comptant amb el ja
expresident, que seguirà a la
junta executiva: “Hem fet un
bon tàndem i m’agradaria que
m’ajudés, sobretot ara que

afrontem el gran repte de la ca-
pitalitat europea del comerç”.
En paral·lel, remarca la impor-
tància de “sumar esforços” per-
què “cal defensar el comerç de
proximitat, ja que sovint és l’a-
se de tots els cops”.

22 EIXOS
Actualment la Fundació Bar-
celona Comerç, que va ser fun-

dada l’any 2004 després que el
2000 sis eixos comercials co-
mencessin a treballar en el
projecte, està formada per 22
eixos comercials repartits pels
diferents districtes de la ciutat
i representa més de 25.000
comerços. 

Sota el lema ‘Fent Barri,
Fem Ciutat’, l’entitat ha reivin-
dicat sempre cinc pilars a par-

tir dels quals porta a terme la
seva tasca: competitivitat, pro-
fessionalització, excel·lència,
sostenibilitat i responsabilitat.
Ara doncs, estrenarà una nova
etapa en un moment amb molts
reptes per davant i en un con-
text on les dificultats, tant per la
pandèmia com pels efectes de la
guerra a Ucraïna, han estat la
tònica dels darrers temps.

Relleu aBarcelonaComerç
» Salva Vendrell deixa la presidència gairebé set anys després i presidirà el Gremi de Restauració

» Pròsper Puig agafa el seu relleu provisionalment i tot apunta que serà el nou president

Vendrell deixa la presidència i tot apunta que el seu relleu serà Pròsper Puig. Fotos: ACN i Barcelona Comerç
“Afrontem el gran
repte de la capitalitat
europea del comerç”,
afirma Pròsper Puig

Comerç25 de gener del 2023
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Esports Futbol | La UE Sants rep el CF Badalona
El conjunt de Borja López rebrà el pròxim diumenge 29 de gener el CF Badalona, 
en partit corresponent a la 19a jornada del grup 5 de Tercera RFEF. La UE Sants 
hi arribarà després de guanyar per 1-2 el CP San Cristóbal el passat 22 de gener.

"Per jugar a bàsquet s'ha de ser
alt o bo, o les dues coses, i jo era
baixet i dolent... Així que vaig du-
rar a la pista dos cursos als Ma-
ristes de Sants, però no he dei-
xat d'estar vinculat a l'esport de
la cistella", confessa l'historiador
Lluís Puyalto (Barcelona, 1962),
director del Centre d'Estudis de
la Fundació del Bàsquet Català.

El barceloní devora i devo-
rava publicacions, com la des-
apareguda Rebote, i no es perdia
els partits del seu germà, Manuel
Puyalto, que va ser entrenador
del JAC Sants, l'equip que l'en-
trevistat ha vist més en directe i
del qual va ser secretari. També
el club que li va fer despertar per
sempre el cuquet per la història
del bàsquet.

Sobretot li va "impactar" que
darrere d'una església, la Parrò-
quia de la Mare de Déu dels Do-
lors, hi hagués una pista i va
descobrir que en aquell moment
el JAC Sants no era a l'únic club
de Barcelona en què passava.

Engrescat, va començar a
endreçar els papers antics de
l'entitat i es va adreçar a l'Arxiu
Municipal del Districte de Sants-
Montjuïc per intentar muntar
una història del club. Puyalto va
acabar sent voluntari de l'Arxiu:
"Em van demanar que m'en-
carregués del material esportiu
sense catalogar. En aquell mo-
ment jo no ho sabia, però tenien
la idea de fer una exposició sobre
el districte, que es va concretar
l'any 1994, i en vaig ser el docu-

mentalista". "Una mica el tret de
sortida" de la seva relació amb la
història esportiva.

"L'esport és un fenomen so-
cial i com a historiador em sem-
bla relativament important que
el primer partit de l’Estat fos un
CE Europa-CE Laietà del 8 de
desembre de 1922. Trobo més
rellevant la seva evolució i com
arriba a practicar-se", enraona
Puyalto. Molt abans, l'any 1891
i a Springfield (Massachusetts),
als Estats Units, James Naismith
havia inventat el bàsquet.

"Aquest 2023 celebrem el
centenari de la Federació Cata-
lana de Basquetbol, de quan
aquest esport s'institucionalitza
i es crea un campionat", matisa
l'historiador, que torna al famós
primer matx. "És el primer par-
tit que coneixem amb un resul-
tat, ja que està documentat que
a Catalunya s'havia jugat a bàs-
quet als anys 1912 i 1913", afegeix.

UNA APOSTA PEDAGÒGICA
Per què és així? Perquè la intro-
ducció del bàsquet va ser peda-
gògica i formativa. És l'aposta de
mestres i de professorat d'educa-
ció física que duen a terme "una
nova educació i una nova mane-
ra d'entendre la pràctica esporti-
va". A l'esport de la cistella hi ve-
uen bons valors, com la solidari-
tat o el respecte. També per a la
"formació física, moral i intel·lec-
tual de persones que puguin
transformar la societat".

Gràcies al dietari d'un mestre,
Artur Martorell, tenim constància
que des de principis de 1913 i du-
rant dos anys es va practicar bàs-
quet a l'Escola Vallparadís de
Terrassa. Una mica abans, el 21 de

novembre de 1912, un article a El
Mundo Deportivo fa referència a
la pràctica d'aquest esport al gim-
nàs barcelonès Garcia Alsina per
part d'un grup d'associades.

"He trobat la notícia d'aquell
partit de bàsquet femení, tot i que
després, en el text, no queda
clar que sigui un matx. Sí que és
segur que va formar part d'una
jornada d'activitats físiques i que
es va jugar a uns terrenys que ha-
via afegit el gimnàs i que es po-
dien utilitzar com a solàrium o
per fer esport a l'aire lliure",
comparteix Puyalto.

El 15 d'abril de 1923 va co-
mençar el Campionat de Cata-
lunya a l'Estadi Català de Mont-
juïc, amb el Patrie, societat lligada
a les escoles franceses de Barce-
lona, com a primer campió. Era
una competició per eliminatòries
en què realment només partici-
paven tres equips (l'Escola Pia, el
CE Laietà i el CE Europa) i les es-
coles franceses. "La resta de for-
macions tenen noms més o me-

nys grandiloqüents i estan for-
mades per esportistes de l'Esco-
la Pia o del CE Laietà. De fet, hi
ha matxs que no s'arriben a jugar
perquè no hi havia prou persones
per fer-ho", afegeix.

Mesos més tard, el 7 d'agost,
els clubs catalans van decidir
crear la Federació Catalana de
Basket-ball a la primera reunió
de la Federación Nacional de
Basket-ball: "De fet, en totes les
primeres accions per crear una
federació de bàsquet es parla
d'una catalana, però quan van al
Govern Civil no sé per què s'a-
caba convertint en una federació
d'àmbit estatal. Després sí que
naixerà la catalana".

"Originàriament, els socis
d'una entitat esportiva eren els
qui practicaven l'esport i l'evo-
lució d'aquest cap a la professio-
nalització, en les disciplines més
populars com el futbol, el ciclis-
me o la boxa, implica que qui vul-
gui continuar fent esport busqui
altres alternatives", explica Pu-

yalto. Una evolució que va faci-
litar el creixement de les seccions
d'atletisme, que van començar a
incloure altres esports com el
rugbi o el bàsquet perquè la gent
els practiqués.

"Malgrat que el meu pas per
les pistes va ser molt breu, vaig po-
der participar en el famós Trofeu
Molinet de minibàsquet. Diria
que ens van eliminar al primer
partit i segur que es va disputar
dies després que ETA assassinés
Luis Carrero Blanco en un atemp-
tat. Algun gest hi va haver durant
el torneig, tot i que no recordo
quin", rescata Puyalto.

El seu germà Manuel sí que
va tenir una carrera més llarga
com a jugador, amb un primer
capítol també als Maristes de
Sants, i la resta al Metropolita-
no i a l'Ademar de Sants. "Ell és
més jove. Vaig ser jo qui el va en-
ganxar al bàsquet", confessa,
molt orgullós.

Quan l'any 2010 el JAC Sants
va haver d'abandonar el pavelló
del carrer Begur, la directiva va fer
la donació de documents en su-
port paper i algunes equipacions
del club a la Fundació del Bàsquet
Català. "Probablement, sigui el
fons més ampli, amb més metres
lineals, com es diu arxivística-
ment, perquè disposem de més de
30 arxivadors, d'una entitat amb
què compta la Fundació. És una
entitat creada per la Federació Ca-
talana de Basquetbol el 1992 amb
l'objectiu de recuperar, conservar,
catalogar i classificar de material
relacionat amb el món del bàs-
quet, reconèixer a qui ha fet his-
tòria o que ha treballat per aquest
esport a Catalunya i promoure'l
aquí", tanca Puyalto.

Toni Delgado
SANTS

La curiositat de Lluís Puyalto
» Exsecretari del JAC Sants, l’historiador dirigeix el Centre d’Estudis de la Fundació del Bàsquet Català     
» “El bàsquet es va introduir a Catalunya com una eina pedagògica i formativa”, destaca Puyalto

Lluís Puyalto, exsecretari del JAC Sants. Foto: Toni Delgado



19 | 

líniaeixample.cat25 de gener del 2023Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 20
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L’acció se situa en un poblet del Pirineu
aïllat per l’orografia, el fred, la neu i la bro-
ma. Els joves del poble són a la guerra,
i el Jan, el pare, ha anat a buscar un mos-
so per ajudar-los en les tasques del
camp. L’arribada d’un home jove per-
torbarà l’ordenada vida de la casa i de les
quatre dones de la família.

Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

Quatre dones i el sol
Jordi Pere Cerdà

La cantant Núria Graham va publicar el
passat dia 20 el seu quart àlbum, Cycla-
men (Verve Forecast). En aquest nou tre-
ball, format per tretze cançons, la jove ar-
tista ha creat “un nou espai sonor”, tal
com ella mateixa ha explicat en una en-
trevista concedida a l’ACN. “El disc és ca-
tastròfic en moltes temàtiques, però és
lluminós”, ha detallat. 

Música

Hivern de 1943 al Pirineu. La Sara i l’An-
toni viuen en un petit poble d’Andorra.
Cada dia reben notícies de l’evolució de
la Segona Guerra Mundial. Un dia, el seu
amic Sendo ve amb uns jueus per ama-
gar-los al poble. La vida es torna més
complicada quan els alemanys arriben
al municipi a la recerca d’aquests jueus
que hi ha amagats.

Pelis i sèries

El fred que crema
Santi Trullenque

Cyclamen
Núria Graham

Picasso. Paisatges humans
La Galeria Mayoral de Barcelona (Consell de Cent, 286) va in-
augurar el 18 de gener una nova exposició: Picasso. Paisatges
humans. La mostra, programada amb motiu del cinquantè

aniversari de la mort de Pablo Ruiz Picasso, vol exhibir el gust
de l’artista per la naturalesa humana. Així ho va explicar el
dia de l’estrena la comissària de l’exposició, Victòria Comba-
lía, en declaracions a l’ACN. “Els paisatges humans, les figures,
els retrats, són un dels temes cabdals de la seva carrera, i per
això hem reunit un conjunt d’obres on la figura humana és la

protagonista”, va detallar Combalía al mateix mitjà.

Vicky Luengo (Palma, 1990) i Pol
López (Barcelona, 1984) han de-

mostrat ser un tàndem que funcio-
na a la perfecció. S’ha vist en les úl-
times setmanes a les sales de cine-
ma, i es va veure el 22 de gener a
la 15a edició dels Premis Gaudí. La
parella es va endur els guardons a
la millor interpretació protagonista
femenina i masculina per Suro, la
pel·lícula que també va recollir el
premi a la millor direcció novella

per a Mikel Gurrea. De fet, Gurrea i
Luengo també són candidats a en-
dur-se el Goya en les seves catego-
ries. D’altra banda, la triomfadora
de la nit dels Gaudí va ser, per des-
comptat, Alcarràs, de Carla Simón.

L U E N G O  I  L Ó P E Z

A LES XARXES...

Triomfar en el món de la interpretació
Els dos actors s’estan construint una carrera sòlida

Famosos

Guanyar el Gaudí a millor interpretació
Tots dos l’han aconseguit per la pel·lícula ‘Suro’

Reconeixement
Hi ha consens: es mereixien aquests premis

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Mai no és massa tard per fer realitat un
somni. El desembre del 2019, Alba Do-
nati, una reconeguda poeta italiana, va
decidir canviar de vida i obrir una peti-
ta llibreria a Lucignana, el poblet de la
Toscana on va néixer. Amb tan sols 180
habitants, l’empresa semblava con-
demnada al fracàs, però sorprenent-
ment va despertar entusiasme.

Llibres

La llibreria del turó
Alba Donati

| Fire Emblem Engage
La saga Fire Emblem té una nova entrega que ens situa en un continent format

per quatre nacions, on tornarà un enemic que va marxar fa mil anys. Per a Switch. 
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QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ABRIGAR-SE

Les persones grans i les que pertanyen a un col·lectiu 
de risc s’han de vacunar contra la grip i la covid

DIETA

VACUNES

MEDICACIÓ

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

i CARDIOLOGIA

El fred ja és aquí i sembla que les temperatures baixaran
molt a partir d’ara. Comença, doncs, la temporada alta de
refredats i de grips, però hi ha altres malalties que també

s’agreugen amb el fred i, particularment, amb l’arribada de Na-
dal: són les malalties cardiovasculars. 
Diversos estudis internacionals adverteixen d’un augment

dels atacs de cor i d’altres problemes coronaris a mesura que
baixen les temperatures. Un de britànic, elaborat per un grup
d’investigadors de la London School of Hygiene & Tropical Me-
dicine, revela que la reducció d’un sol grau centígrad en la tem-
peratura mitjana diària s’associa a un increment d’un 2% en el
risc de patir un atac de cor. Durant aquest estudi es van detectar
200 infarts més a l’hivern que en èpoques amb temperatures
més altes, d’un total de 800 casos analitzats. 
Quant a la proximitat de Nadal, no afecta tant l’emotivitat de

les festes com el fet que coincideixen amb l’inici de l’hivern i
amb la temporada alta de grip i de covid. Les infeccions del trac-
te respiratori estan associades a la insuficiència cardíaca, a les is-
quèmies i a les malalties coronàries.    

El fred agreuja el mal de cor

Quan fa fred cal triar les peces de roba més adients 
en funció de la temperatura, el vent i la humitat

Les claus

El sedentarisme i els menjars contundents de les festes
nadalenques poden augmentar el risc cardiovascular 

Les persones que pateixen alguna cardiopatia 
han de ser especialment curoses amb la seva medicació 
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