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La memòria de Mauthausen:
el record de les víctimes
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per la seva trajectòria
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Les Tres Torres torna a ser el
barri més ric de la metròpoli
Foto: Ajuntament
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Elsa Artadi abandona la
política: “No puc més, no
tinc l’energia per seguir”
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El bus per anar al CAP Adrià
serà finalment a demanda
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“En sortireu per la xemeneia”
» Uns 7.500 espanyols van ser deportats al camp nazi de Mauthausen, alliberat fa 77 anys
» La majoria hi van morir i els seus fills i nets continuen esforçant-se per recuperar la seva memòria
Anna Utiel
BARCELONA
“Hi entreu per la porta, però en
sortireu per la xemeneia”. Ho deien els soldats nazis als presoners
deportats al camp de concentració de Mauthausen, a Àustria, i es
complia en la majoria dels casos.
El de l’Eliseu Villalba, però, va ser
una excepció: es va salvar diverses vegades de la cambra de gas
perquè sabia tocar el violí. La
seva única filla, la Maria Lluïsa, explica que més d’un cop, quan ja
era a la fila dels que havien de ser
exterminats, un nazi li havia dit:
“Tu no tocaves el violí? Doncs vine,
que nosaltres estem de festa”.
Villalba va sobreviure a Mauthausen, del 13 de desembre de
1940 al 5 de maig de 1945, quan
les tropes aliades van alliberar el
camp, fa 77 anys. Va ser un dels
més de 9.000 espanyols deportats
als camps nazis, la majoria dels
quals, uns 7.500, a Mauthausen.
Per això, l’any 2019, el govern espanyol va instaurar el 5 de maig
com el dia d’homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme.
“Les xifres s’haurien de comptar una a una, cadascuna correspon a una vida que es va trencar”,
remarca el president de l’Amical
de Mauthausen, Juan Manuel
Calvo. Llibert Villar, president
d’honor d’aquesta mateixa entitat,
ho sap prou bé. “El meu pare era
un republicà convençut i quan vaig
néixer, el 1935, estava tan content
que em va posar un nom que és sinònim de llibertat”, diu amb tendresa als seus 87 anys.
Tot es va tòrcer a partir de la
Guerra Civil Espanyola. El pare del
Llibert, Lluís Villar, es va exiliar a
França i durant la Segona Guerra
Mundial va ser deportat a Mauthausen. S’hi va estar quatre mesos,
fins que el van traslladar a Gusen,

A dalt a l’esquerra, l’alliberament del camp de Mauthausen, el 5 de maig de 1945. La resta, imatges del documental ‘Carretera a Gusen’. Fotos: ARMH i cedides

un camp auxiliar de Mauthausen.
Hi va aguantar set mesos més.
Fins al 1946, la mare del Llibert va
tenir l’esperança que el seu marit
desaparegut fos viu, però havia
mort el 7 de desembre de 1941.
EL QUE VA VENIR DESPRÉS
En l’Espanya franquista, ser la vídua o l’orfe d’un republicà mort a
un camp de concentració et condemnava a l’assenyalament, i els
supervivents d’aquella barbàrie
eren tractats, en el millor dels casos, com a sospitosos. Després de
l’alliberament de Mauthausen,
Eliseu Villalba pesava 37 quilos i
patia incomptables seqüeles. Es va
recuperar de les conseqüències físiques a Andorra i va tornar a Barcelona per ajudar els seus pares. A
més de ser discret, havia de presentar-se regularment a la policia
per demostrar que no havia fugit.
Tot i que mai no va ocultar qui
era, i quan va conèixer la que seria la mare de la seva filla li va ex-

plicar la seva experiència al camp,
la Maria Lluïsa reconeix que a casa
no se’n parlava gaire perquè “quan
ho explicava era com si ho tornés
a viure”. Hi havia nits que no podia dormir i la seva dona li preguntava: “Aquesta nit has estat al
camp, oi?”, tal com recorda la filla de tots dos, que ara té 66 anys.
En algunes famílies, els silencis han sigut tan llargs que han estat els nets de les víctimes els que
han recuperat les històries dels
avis. “Quan preguntava per l’avi
que no coneixia es limitaven a dirme que havia mort a la guerra”, comenta Ferran Palau, net de Ferran
Masip, mort a Mauthausen el 18
de novembre de 1941. La primera pista sobre qui era realment la
va tenir amb 10 anys, quan Joan
Pagès, supervivent de Mauthausen i un dels fundadors de l’Amical, va anar a casa seva. Li va sorgir així una curiositat que explotaria amb l’arribada d’internet.
“Vaig trobar a una web el nom

del meu avi i el dia, l’hora i la causa de la seva mort”, assegura.
Allò li va permetre saber que el seu
avi probablement havia estat víctima del metge nazi Aribert Heim,
conegut com el Doctor Mort, que
experimentava amb presoners.

UN VIATGE I UNA PROMESA
Per a Àlex Cirera, els 10 anys
també van ser una edat crucial.
Quan va morir l’home que li havia
fet d’avi matern, la seva àvia li va
revelar que el seu avi real havia
mort feia molts anys a un camp de
concentració. Es tractava de Félix
Izquierdo, un aragonès que va
perdre la vida a Gusen l’1 de novembre de 1941 i que ni tan sols va
poder conèixer la seva filla.
El 2018, amb 48 anys, l’Àlex va
visitar Mauthausen i Gusen, va
veure l’anomenada Sala dels
Noms, que recull totes les víctimes
d’aquells camps, i les múltiples plaques col·locades al crematori en
homenatge als difunts. I li va fer

una promesa al seu avi: hi tornaria per posar-li una placa a ell.
Un cop a casa, va descobrir que
havia estat activista de la CNT i sergent de les brigades republicanes
i va trobar cartes manuscrites
que li havia enviat a la seva àvia,
gràcies a les quals va poder traçar
el recorregut del seu exili. L’Àlex,
bomber de professió, de seguida
ho va veure clar: faria aquest mateix recorregut amb bicicleta i
acabaria el viatge col·locant-li una
placa commemorativa a Gusen.
Dit i fet. Va pedalar 2.200
quilòmetres en disset dies, es va lesionar i va fer front a la pluja, el
vent i el fred. Però va viure “l’experiència més bèstia” de la seva
vida –només després del naixement dels seus fills, diu– i va
aconseguir el seu objectiu: retre
homenatge al seu avi. Aquesta
aventura s’ha convertit en un documental, Carretera a Gusen,
que mantindrà viva per sempre la
memòria de Félix Izquierdo.
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La lupa

Llibreries que són palaus
Foto: Maria Asmarat/ACN

per Oriol Lladó

D

eu dels dotze barris amb una renda més
baixa de Barcelona no tenen cap llibreria.
Són dades elaborades a partir del directori
de llibreries de l’Ajuntament de Barcelona i que ha treballat l’Agència Catalana de Notícies
en una informació d’alt valor, de la qual se n’ha fet
ressò també el Línia. Les zones més riques de la capital del país concentren el 61% d’aquests establiments, tot i que només hi viu el 33% de la població
de la ciutat.
Les dades fan referència a Barcelona i en si mateixes ja són prou preocupants, però amb tota probabilitat encara ho serien més si les plantegéssim a nivell metropolità, en què el ‘factor perifèria’ s’agreuja
amb desigualtats amplificades. A la falta de llibreries
a bona part dels barris metropolitans s’hi suma un
mapa encara incomplet en el desplegament de biblioteques (el cas de Badalona és flagrant) i de progressiva precarització dels equipaments veïnals i cívics que van construir-se els primers anys de la democràcia recuperada als municipis, i que avui han anat
envellint sense un manteniment adequat ni un projecte de dinamització prou actualitzat.
¿On és avui aquella gran inversió cívica (i econòmica!) de finals dels vuitanta i principis dels 90 mitjançant la qual els ajuntaments van reinventar les ciutats sorgides del franquisme amb la posada en marxa d’equipaments culturals, també en clau de barri?
Moltes ciutats metropolitanes viuen encara d’aquell
impuls. Aquell esforç d’establir nodes de cultura inclusiva ha anat perdent força i eficàcia amb el temps,

i ho ha fet a mesura que els indicadors de desigualtat s’anaven cronificant i augmentava la complexitat.
Aquests nodes de cultura –llibreries, sí, però
també biblioteques, escoles, equipaments…– són el
que el sociòleg Eric Klinenberg en diu els “palaus del
poble”. Infraestructures que cal protegir, perquè
una ciutat o un poble no s’explica només pels indicadors habituals de renda o salut, sinó també a partir de la proximitat a aquests espais de relació i cultura. Palaus que cal reivindicar com el que són: elements centrals de la república que volem i necessitem.
Per cert, molt interessant aquest mapa de l’IERMB!

Són garantia de futur,
font d’oportunitats i vacuna contra
la indiferència i la intolerància
Allò que fa la ciutat no són els carrers i els edificis en si mateixos, sinó l’acumulació de relacions i complicitats entre els veïns i veïnes, la solidaritat i el sentit de comunitat que pot anar-hi arrelant.
Per tant, parlem d’espais físics, però no només. Llibreries, sí, però amb presentacions i grups de lectura; biblioteques, és clar, amb tallers i activitats; escoles,
naturalment, amb una bona xarxa de camins escolars
i associacions de pares i mares ben connectades amb
el barri i la seva realitat; i museus, per descomptat,
però amb portes obertes i projectes que interpel·lin.

Aquest article començava parlant de llibreries, però
la cosa no va només d’això, ja ho veieu, sinó de valoritzar la infraestructura cultural. D’entendre que és
aquí, en fer espessa i resistent aquesta malla cívica,
on ens juguem el futur! I que són molts els fronts on
cal defensar la ciutat com a projecte col·lectiu!
Com quan a Badalona es van tornar a projectar places amb fonts i bancs (que havia anat suprimint el PP
mentre va governar) o com quan un col·lectiu s’organitza per defensar la reobertura d’una biblioteca (i
es troba amb un bon esforç de transparència per part
de la regidoria responsable). O quan es fa un bicibús
per arribar al cole, quan el museu de la teva ciutat decideix treballar amb arxius veïnals i recuperar la història oral del municipi o quan un llibreter perd part
dels llibres a la venda per un xàfec un dia de Sant Jordi i els lectors s’autoorganitzen per ajudar-lo a superar la mullena.
Els palaus del poble no els podem donar per descomptats. Van costar molt de lluitar i són moltes les
persones que diàriament els defensen com el que són:
garantia de futur, font d’oportunitats, vacuna contra
la indiferència i l’individualisme i instrument contra
la intolerància.
Repensar les ciutats també des d’aquesta perspectiva és imperatiu i urgent, i del tot necessari.
Com ho és que aquest replantejament vingui
acompanyat de bons projectes connectats amb la
ciutadania i d’una inversió suficient! Estaria bé que
aquest fos també un tema de gruix en el debat de
les municipals que s’apropen.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@punsix

L’espionatge amb Pegasus a polítics i activistes independentistes
esquitxa també el mòbil del president
Sánchez i la ministra de Defensa. El govern espanyol diu que han de ser infeccions “externes” perquè en una democràcia com l’espanyola no s’espia
sense ordre judicial.

@claranarvion
Per al Dia de la Mare, jo
demanaria condicions
menys precàries, conciliació real, el fet que la maternitat no
ens penalitzi laboralment, repartició
real de les cures i responsabilitat afectiva adulta de les parelles. Amb això, diria que us podeu estalviar les flors i els
bombons.
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@laura6rau
[Cartells de festivals de
música] Bioritme: 117
homes, 48 dones/no binàries (29%). Acampada Jove: 97 homes, 32 dones/NB (24%). Canet Rock:
110 h, 21 d/NB (19%). Festiuet: 158 h, 19
d/NB (10%). Telecogresca: 47 h, 5 d/NB
(9%). Canet Rock Mallorca: 63 h, 4 d/NB
(6%). Cabró Rock: 69 h, 4 d/NB (5%).
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@apuente
Em flipa la quantitat
de gent castellanoparlant que pràcticament
l’únic contingut que consumeix en català és Crims. Cosa que recorda que la
clau perquè algú aprengui una llengua
sol ser que sigui útil o necessària, en
aquest cas per veure alguna cosa que
no trobes enlloc més.
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Els semàfors

Les veus pendents

El Bicibús Barcelona ha estrenat
una nova línia que arrenca a la
plaça Bonanova i continua fins
a la plaça Sarrià, on s’uneix a la
línia original del bicibús. La nova
ruta és una mostra que cada
cop més famílies del districte
volen participar en la iniciativa.

Districte

Eix Sarrià
El + llegit

per Francesc Reina
Foto: Laura Cortés/ACN

Bicibús Barcelona

Safata d’entrada

pàgina 9

Dos barris del districte
estrenaran un bus que servirà,
principalment, per anar al CAP
Adrià i a l’Hospital Plató. El que
no està tan bé, però, és que
aquest servei serà a demanda
i no ordinari, com havien
demanat els veïns.
pàgina 9

La Mostra de Comerç al Carrer
de l’Eix Comercial Sarrià va
tornar per primera vegada des
de l’esclat de la pandèmia al
carrer Major de Sarrià, on les
vendes van ser molt millors
que en les fires celebrades
anteriorment a la via Augusta.
pàgina 16
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1

Junts denuncia un augment
de la inseguretat a Sarrià-Sant Gervasi

2

Artadi situa la lluita contra
la inseguretat com una prioritat

3

El bus per anar al CAP Adrià
serà finalment a demanda

4

Un motorista atropella dos joves
de 22 anys i un d’ells queda ferit greu

5

La contaminació atmosfèrica és una epidèmia
que genera malalties, sobretot cardiovasculars

C

omentava Eduardo Galeano que hi ha paraules
que no ajuden a dormir
però sí que ajuden a despertar,
una revolució de veus pendents
per fer-nos descobrir que hi ha
una part de la humanitat que es
mou sense sentit.
Els d’abril són dies florits. Per
Sant Jordi s’importen flors d’altres països. Tristament, les recol·lectores d’aquests perfums i
colors pateixen massa històries
fosques. Gustavo Duch, investigador agromediambiental, diu
que existeixen empreses que exigeixen hores extres sense remuneració especial, que fan contractes gairebé sense durada,
que acomiaden embarassades,
que paguen salaris indecents als
seus treballadors –que sovint
contrauen malalties provocades
pels plaguicides– i que fan una
despesa d’aigua desmesurada
per a la zona i els seus habitants.
El pensament dominant associa la producció i el consum
amb el desenvolupament humà;

el creixement, asseguren, porta prosperitat i redueix les desigualtats. A més, els governants, responsables de la gestió de les institucions públiques, són manejats per multinacionals i fons de finances,
fent allò que els ordena la indústria de l’alimentació. Es
gasten un dineral en grans
campanyes publicitàries per
promoure una alimentació
“responsable”, ens ensenyen a
cuinar als canals de TV, recomanen cert dejuni com a mesura saludable i adverteixen
dels perills de la lletra petita
d’algunes de les substàncies
que es venen als supermercats.
La majoria de vegades
aquestes coses no es declaren.
El sistema té poca capacitat per
donar explicacions i encara

menys per admetre errors, ho
veiem diàriament al circ polític i la seva propaganda. És vergonyós que idees com llibertat,
justícia o equitat se’ns colin en
campanyes electorals i siguin
aprofitades per marques i empreses per fer els seus famosos
“rentats d’imatge”.
Cada època té els seus homes grisos, els seus lladres i especuladors… A principis del segle XX, el metge Duncan MacDougall va fer investigacions
que el van conduir a proposar
que el pes de l’ànima podia ser
d’uns 21 grams. La naturalesa
de l’esperit humà podria convertir-se en un tema especialment interessant si, a més, tal
com sostenen certes creences,
resulta que alguns animals no
en tenen, d’ànima.

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

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

A les xarxes

#PegasusAgafaVolada

@aleixclario: PSOE, PP, Vox i Cs han votat
en contra de la Comissió d’Investigació
sobre Pegasus. Fa un dia, el PSOE deia que
“s’havia d’arribar fins al final”.

#DeixaràLaPresidència

@KRLS: He fet saber als afiliats de Junts la
convocatòria del congrés nacional i la
meva voluntat de no presentar-me a la
renovació com a president del partit.

#AlcarràsArrasa

@ana_sanchez_b: Commou el debut
d’Alcarràs a les sales i la tercera posició a la
taquilla. Supera Estiu 1993 i ja està venuda
a tot el món. “Terra ferma, casa amada”.
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Mirada pròpia

M

Com el cul
per Víctor Porres
i editorials independents es juguen un terç de la facturació anual en un sol dia. Posar tots els ous –o una
gran part– al mateix cistell és un model empresarial
força arriscat, a no ser que siguis el familiar comissionista d’un polític i et dediquis exclusivament a la importació de mascaretes en temps de crisi sanitària.
L’excessiva temporalitat de les vendes de determinats productes, amb campanyes molt intensives en dies
molts concrets com l’època de Nadal, el Black Friday
o el Dia de la Mare, fa que la resta de l’any es desajusti i acabi semblant un desert comercial. Això és greu per
a l’economia, però també per a la cultura, en el cas del
sector editorial. No podem pretendre que els potencials
lectors o els seus promotors només s’activin quan han
de regalar un llibre condicionats per la publicitat invasiva i pel convenciment que toca fer-ho. Hauríem de

Foto: Albert Cadanet/ACN

ai plou a gust de tothom. Mentre els comerciants xinesos, somrients, s’afanyen a
col·locar els paraigües de manera ostentosa a l’entrada de la botiga, els llibreters
ploren per la desfeta de Sant Jordi a Barcelona i preguen que les promeses de compensació als damnificats per part de les administracions no acabin també
en paper mullat.
Amb la il·lusió que tenia tothom amb aquest Sant
Jordi reloaded –els amants dels llibres, els amants de
les roses, els amants dels amants…–, va i es posa a ploure com si estiguéssim al mes d’abril. Molts dels que se’n
fotien dels disgustos a llàgrima viva dels confrares sevillans quan el Jesús Desposado no podia sortir per Setmana Santa ara han tastat la mateixa medicina. Potser
Déu s’ha tornat vegà i ens ha castigat per venerar un sant
draguicida. O potser és una venjança de Sant Valentí, que a Catalunya se sent marginat perquè
no és el referent dels enamorats.
Del desastre de la Diada caldria diferenciar dos aspectes.
Un és la falta de previsió a l’hora de preparar les paradetes davant el que al Telenotícies del dia
abans vaticinaven com una “simfonia del temps”, amb sol, pluges, tempesta i pedregades. “Les
4 estacions”, ho va anomenar el
trempat del Dani Ramírez, que
no parava d’advertir que no seria una llevantada, però que hi
hauria “de tot”. De fet, el meteoròleg fins i tot va aconsellar que calia falcar bé les paradetes amb pedres o
barres de ferro. Per tant, la catàstrofe de les parades
volant i els llibres xops estava cantada, i aquí van fallar tant els responsables de la logística com els que
se’n van refiar, possiblement víctimes d’un excés de
confiança amb tant superlatiu municipal anunciant
la gran Diada i la superilla rècord amb tonada de “Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder”. Molt poder i poques brides, potser.
L’altra lectura, al marge dels desperfectes, que, per
sort, no van causar ferits de consideració, és el fet que
un mal dia de Sant Jordi pot enfonsar en la misèria una
bona part del gremi de llibreters, perquè depenen del
negoci de la Diada per agafar aire fins a la temporada
de Nadal. Pel que expliquen els afectats, les llibreries

seguir llegint tot l’any, i no em refereixo als missatges
de WhatsApp ni als tips dels instagramers.
Parlant d’influencers, l’última tendència entre els
famosos es veu que és el #buttholesunning, és a dir,
literalment, prendre el sol a través de l’anus. Sembla una notícia fake d’El Mundo Today o una tradició
importada per l’excèntric Borat, però realment és el
que estan promovent algunes celebritats guiades per
un místic instagramer anomenat Ra of Earth, que
ha estat el pioner en aquesta nova moda de prendre
el sol amb el cul apuntant a l’astre per bronzejar específicament la zona perianal. L’objectiu? Carregarse d’energia gràcies a la vitamina D del sol que, segons asseguren, s’absorbeix més ràpidament pel ses
i t’ajuda a dormir millor, a estar més connectat amb
la teva part sexual, a regular les hormones i no sé si,

Les millors

perles

a nova pel·lícula de Nicolas Cage és una comèdia en què el
protagonista haurà de salvar la filla del president de
Catalunya d’un segrest. A la versió espanyola del film, en canvi,
es tracta de la filla del president de Mèxic. No fos cas.

L

obrar dietes per desplaçament tot i fer servir el cotxe
oficial. És el que fan alguns membres de la mesa del
Parlament, segons ha publicat l’Ara. Són dietes d’entre
17.000 i 22.000 euros bruts l’any.

C

a fi justifica els mitjans? A Dallas (Estats Units) hi ha un
home que creu que sí. Es tracta d’un impostor que ha
enganyat els amos d’un restaurant fent-se passar per Bono
d’U2 i ha aconseguit el que volia: dinar gratis.

L

onar-ho tot a la feina no sempre és bona idea. I si no,
que li diguin a Belén Esteban, que fa uns dies va tenir
un accident mentre treballava al programa Sálvame i es va
trencar la tíbia i el peroné. En directe.

D

Twitter (@josebouvila)

fins i tot, et facilita el retorn de diners en la declaració de la renda.
Aquests dies estan passant coses molt estranyes: el
rei ens confessa el seu patrimoni personal, Netflix se’n
va en orris, Elon Musk compra Twitter per 44.000 milions de dòlars, entrar a Barcelona costa el doble de
temps des que es va posar en marxa el túnel de Glòries…
I després hi ha el Catalangate, un cas com un cabàs que,
per la seva evocació a pel·lícula d’espies, ha acabat amb
la producció de pipes de tota Alzira. En aquest film, el
PSOE és com el fatxenda del pati del col·legi que, segons
el dia, passa de tu o abusa de tu, fins que necessita que
algú faci de porter i llavors tot són elogis perquè juguis. I ERC és el nen solitari al qui no li fan cas, però, com
que és l’amo de la pilota, es debat entre boicotejar el joc
i quedar-se amb les ganes de jugar o bé prestar la pilota a canvi de titularitat.
Com que el cas es va destapar
al The New Yorker, un s’imagina
una trama digna de les sagues de
Missió Impossible o James Bond,
però veient com està reaccionant
el govern espanyol, el tema apunta més a un cúmul de despropòsits tipus Kingsman o una xarlotada en la línia de Superagent 86
i Mortadel·lo. El moviment independentista està ofès –i amb
raó– per la vulneració de drets fonamentals que implica l’espionatge polític de l’Estat espanyol,
però si aquest tema s’ha convertit en un debat públic no és pel fet en si d’espiar il·legalment, que això sempre ho han fet i ho faran els governs, sinó perquè els han enxampat fent-ho.
Els serveis d’espionatge no obtindrien bons resultats si no vigilessin d’amagatotis i, sovint, al marge de
la llei. La revelació del Catalangate no sabem si es deu
a un excés de confiança dels serveis d’intel·ligència espanyols o al fet que algú va posar a l’ordinador el disquet de Pegasus pensant-se que escoltaria el grup del
Max Sunyer i se li’n va anar de les mans. Ja ho deia
Groucho Marx: “Intel·ligència militar són dos termes
contradictoris”.
Després de la covid havíem de ser millors persones, però quan, per fi, ens hem tret la mascareta, el
que ens queda és la mateixa cara de sempre, però menys morena que el cul.

LA FOTO

N
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Cloure els ulls i soterrar els cotxes
Foto: Ethan López/ACN

per Marc Cerdà

@Xavi_Cazorla: Això de l’espionatge a
Pedro Sánchez és una cortina de fum, per
intentar tapar l’atemptat a Josep Bou i Vila
i Costa i Puigdesens i Pujals i Sendra.

mateix, són propostes estèrils. Té sentit solucionar el
problema d’excés de cotxes promovent més l’ús del cotxe? Com les expertes en mobilitat adverteixen, l’ampliació de carrils, l’eliminació dels peatges o el soterrament de la circulació, que permeten augmentar la capacitat de la xarxa viària, no redueixen la congestió.
En tot cas l’esperonen.
Així doncs, que les rondes de Barcelona, la plaça de
les Glòries o l’AP-7 es col·lapsin cada matí i vespre no
és una responsabilitat només imputable a l’actual govern
de l’Ajuntament de Barcelona. Ans al contrari, és el resultat de moltes decisions anteriors preses per institucions municipals, autonòmiques i estatals que han afavorit descaradament l’ús del vehicle privat per sobre del
transport públic.
Arribats a aquest punt, hem de ser conscients que els
problemes de mobilitat que patim són estructurals i, per
això, requereixen mesures estructurals que no acaben
d’arribar. Soterrar els cotxes, com s’ha fet a la plaça de
les Glòries, no els fa desaparèixer. I la pacificació dels
carrers de l’Eixample és només una potent eina de millora urbana i ambiental sempre que s’apliquin, alhora,
altres polítiques de reducció de l’ús del vehicle privat.
Contràriament, només aconseguirem expulsar els vehicles cap a altres carrers sense reduir-ne l’ús.
En qualsevol cas, tot és qüestió de voluntat política, i a hores d’ara no tinc gens clar que la mobilitat no
privada sigui una prioritat real dels governs de la plaça de Sant Jaume. Fet i fet, amb la xarxa de Rodalies
en estat crític, amb una unió dels tramvies que no arriba i amb una més que probable pujada de les tarifes,
defensar el transport públic serà aviat un anacronisme.
De totes maneres, i acceptant el risc de quedar antiquat,
cal continuar-hi insistint.
Marc Cerdà, ambientòleg, doctor en Ciències del Mar
i membre de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic

@galatea128: Cuanto más embarazada
estoy, menos me creo la gestación subrogada supuestamente altruista. Y ya me la
creía cero patatero antes.

“

S’ha incentivat
tant l’ús del vehicle
privat que l’actual
i molt ampliada
infraestructura viària
no dona per a més

“

N

o sabem què opinaria Ildefons Cerdà de l’actual plaça de les Glòries. De fet, potser és una
mesquinesa intentar-s’ho imaginar. No obstant això, m’aventuro a pensar que, des de la
seva visió higienista, quedaria força astorat si veiés la deteriorada qualitat de l’aire de Barcelona. I, sens dubte,
no entendria per què encara no hem resolt un problema que deixa milers de morts prematures cada any.
Si quelcom ha canviat en la mobilitat d’ençà de l’època que va viure Cerdà és que avui hem de fer molts més
quilòmetres per satisfer necessitats bàsiques. Vivim lluny o molt lluny d’on fem la nostra vida quotidiana. Moltes persones entren cada dia a Barcelona per treballar
o estudiar i moltes més en surten per fer el mateix. I tot
i que l’ús del transport públic és predominant, no hi ha
cap dubte que molta gent també fa servir el vehicle privat diàriament. Però quin motiu hi ha per preferir agafar el cotxe i no, per exemple, el tren?
La resposta té molts matisos, però simplificant podríem respondre: perquè ho podem fer. Actualment, disposem d’una gran oferta en carreteres, autopistes,
aparcaments, vehicles i, fins i tot, subvencions per decidir-se per aquest mitjà de transport privat. En canvi,
a l’altre costat, l’oferta en transport públic és en molts
casos deficient i costosa en temps i diners, especialment
per entrar o sortir de Barcelona. I si no, pregunteu-ho
a les usuàries de Rodalies del Maresme.
Tot això ens ha generat un problema. Un de gros. S’ha
incentivat tant l’ús del vehicle privat que l’actual i molt
ampliada infraestructura viària no dona per a més. Les
principals vies d’entrada i sortida a Barcelona se saturen en hora punta. La ciutat té la densitat més alta de cotxes d’Europa, i la qualitat de l’aire i, malauradament, la
nostra salut en reben les conseqüències.
Aquests dies no falta qui continua proposant ampliar infraestructures: més carrils, més autopistes, més
túnels i més de tot per reduir la congestió viària. Tan-

Flaixos

@natzafarre: Ara que s’espia tothom ja
em direu com s’aixeca l’autoestima de totes les persones que no han generat cap
interès i no les ha espiat ningú.
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El Mercat de Les Tres Torres és un dels punts neuràlgics del barri. Foto: Ajuntament

El barri que sempre és líder
» Les Tres Torres torna a aparèixer al capdavant de la llista dels barris més rics de tota la metròpoli
» Supera en gairebé un 30% la mitjana catalana de benestar, segons les xifres de l’Idescat
Albert Alexandre
BARCELONA
Cada cop és més evident que un
dels elements que més articulen
la ciutat de Barcelona i la seva
rodalia és l’enorme desigualtat
que existeix entre ciutadans,
barris i municipis.
A l’àrea metropolitana hi
trobem des de zones com Sarrià-Sant Gervasi, on hi ha indrets en els quals la superfície
mitjana de les cases és de 233
metres quadrats, fins a llocs de
la riba del Besòs en què hi ha
persones que malviuen en barraques i no tenen ni aigua corrent ni llum elèctrica.
La darrera publicació de l’Índex Socioeconòmic Territorial
(IST) de l’Institut Nacional d’Es-

tadística de Catalunya (Idescat)
posa en relleu aquestes diferències, i ho fa secció censal per secció censal. L’índex, que fa referència a l’any 2019 i, per tant, no
contempla les derivades de la crisi de la covid, està determinat per
la situació laboral, el nivell educatiu, la immigració i la renda de
totes les persones que resideixen
en cada zona.
BARRIS RICS I POBRES
De les 50 zones més riques de
Catalunya, 48 són a l’àrea metropolitana. Alhora, si ens fixem
en les deu més benestants, veiem que set estan en barris de
Barcelona i tres en barris de
Sant Cugat. Entre els barris
d’aquesta llista hi ha els habituals de sempre, ubicats al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Així, la zona amb més qualitat

de vida és les Tres Torres, que
supera en un 27% la mitjana catalana de benestar. Si l’IST a Catalunya se situa en els 100
punts, aquí és de 137,5.
En canvi, pel que fa a les zones més pobres, del mig centenar amb menys qualitat de
vida, només 20 són a l’àrea
metropolitana. En aquest cas,
sis són a Badalona, cinc a l’Hospitalet, quatre a Santa Coloma,
tres a Barcelona, una a Martorell i una a Sant Adrià. A més,
de les 10 zones més vulnerables,
dues són a l’àrea metropolitana:
una a Badalona i l’altra a Santa Coloma.
A L’ALTRE EXTREM
El més interessant d’aquest estudi elaborat per l’Idescat és
que mostra quines són les zones
més pobres del país amb una

precisió que cap altre estudi
aconsegueix. Pel que fa a les de
Badalona, es tracta de zones
dels barris de Sant Roc, Artigas,
la Salut i la Pau. A Barcelona són
els barris de la Riereta, Torre
Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona i Besòs Mar els que acumulen
les zones menys benestants. A
l’Hospitalet parlem dels barris de
Pubilla Cases, la Florida, les Planes i la Torrassa.
A Sant Adrià cal citar la Mina
i a Santa Coloma zones del barri de Santa Rosa i el Fondo. És en
aquest darrer indret on hi ha els
llocs més vulnerables de l’àrea
metropolitana. A l’anomenat
Fondo Alt hi ha carrers que,
amb un IST de 51,7 punts, són un
90% més pobres que la mitjana
catalana. Juntament amb la zona
propera a la plaça de Camarón
de Sant Roc, a Badalona, i amb

diferents barris de Figueres, Salt
i Balaguer, el Fondo Alt es troba
entre els cinc indrets més pobres
de tota Catalunya.
CREIX LA DESIGUALTAT
El 2001 hi havia 166 seccions
censals amb rendes baixes. Una
dècada després n’eren 352, el
9,7%. Així ho explica el professor
de Ciències Polítiques de la UAB
Ismael Blanco al llibre Efecte
barri, presentat el maig de 2021
i que va comptar amb la participació d’integrants de l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).
Segons Blanco, també han
augmentat les zones riques:
mentre que el 2001 n’eren 58
(l’1,7%), el 2012 n’eren 262 (el
7,3%). “La tendència encara ha
augmentat més els últims anys”,
deia aleshores Blanco.
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Equipaments | Desallotgen el Casal La Tecla

El Casal Popular La Tecla, que es trobava al número 60 del carrer
Madrazo, propietat del BBVA, va ser desallotjat a finals d’abril. Durant
els seus mesos de vida va oferir activitats i un espai de trobada al veïnat.
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La icona floral Rosa Miserachs
rep la Medalla d’Honor
» Cada Sant Jordi la florista oferia una exposició de roses al carrer
» Va ser la primera dona de l’estat espanyol en estudiar jardineria

RECONEIXEMENT4La sala de
plens del Districte es va vestir de
celebració el passat 4 de maig per
fer un reconeixement molt especial: donar la Medalla d’Honor
de la ciutat a la florista Rosa Miserachs, ja que al novembre no la
va poder anar a recollir al Saló de
Cent de l’Ajuntament. El regidor
Albert Batlle, acompanyat de la
presidenta del Consell Municipal,
Eva Parera, va ser l’encarregat
d’entregar la medalla. Miserachs,
per part seva, va fer, emocionada, un discurs d’agraïment a la
seva família, amics i veïns de Sarrià i la ciutat.
Reconèixer Miserachs amb la
Medalla d’Honor és més que
adient. Es podria dir que és una
de les persones que ha marcat
més el barri de Sarrià i que difícilment serà oblidada, tot i que ja
fa més d’un any que va tancar el
seu taller floral. Cada diada de
Sant Jordi feia una exposició de
50 varietats de roses al carrer

El bicibús creix: estrena
una línia a la Bonanova

MOBILITAT4El Bicibús Barcelona continua creixent: ja hi participen deu escoles del districte i
té dues línies diferents. Pel que fa
a les línies, un dels integrants de
Bicibús Barcelona, Yago Raventós, explica que el passat divendres 29 d’abril se’n va estrenar
una de nova, que arranca a la plaça Bonanova i continua pel passeig Bonanova i la plaça Sarrià, on
s’uneix a la línia original del bicibús. Llavors, juntes, continuen el
recorregut per via Augusta.

El següent pas és començar
aquest maig una nova ruta que
surti de la plaça Francesc Macià.
“Els motius pels quals sorgeix
són, igual que a Bonanova, les famílies de la zona que es volen unir
a la iniciativa”, diu Raventós, qui
alhora lamenta que els carrils
bici del districte no segueixin els
mateixos passos que el bicibús. “El
carril de via Augusta serà d’1,5
metres d’amplada, i això no és segur perquè hi circulin nens. En
necessitem de 3 metres”, insisteix.

Rosa Miserachs durant recollida de la Medalla d’Honor. Foto: Ajuntament

Avió Plus Ultra, on hi havia el seu
taller, i obria el pati d’aquest a tothom que volgués visitar-lo. Les
roses, a més, anaven acompanyades amb etiquetes on havia
escrit diferents missatges. Paral·lelament, unes setmanes
abans, donava la benvinguda a la
primavera despertant Sarrià amb
notes en les quals es llegia: “Benvinguda Primavera”.

A banda d’aquestes tradicions,
a Miserachs també se la recorda
per ser una pionera en el món de
les flors. Durant els anys setanta
va ser la primera dona de l’estat
espanyol a cursar quatre anys
d’estudis de jardineria. Probablement, no era conscient de la
gran importància d’aquella fita,
però amb el seu exemple va obrir
el camí a moltes més dones.

La línia començarà a plaça Bonanova. Foto: Associació de Veïns de Sarrià

Finalment, bus a demanda

Es podrà anar al CAP Adrià amb bus a demanda. Foto: Ajuntament

MOBILITAT4Els barris de Sant
Gervasi-Galvany i el Putxet i
Farró estrenaran a finals d’any
un bus a demanda que servirà,
principalment, per anar al CAP
Adrià i a l’Hospital Plató. Això
significa que els veïns d’aquests
barris podran, per fi, anar amb
més facilitat al metge.
La notícia la va confirmar el
passat dimarts 26 d’abril el regidor Albert Batlle al Consell de
Barri de Galvany. Va ser allà on
també es va saber que, finalment

el consistori ha optat per un bus
a demanda i no un bus de barri. Segons Batlle, la decisió s’ha
pres per no donar la imatge
d’un autobús “donant voltes
buit” pel districte.

CRÍTIQUES DE JUNTS
Per la seva banda, des de Junts
per Catalunya van criticar l’anunci, ja que consideren que la
decisió arriba tard i no satisfà la
petició històrica del veïnat. “Cal
recordar que la petició dels ve-

ïns i veïnes dels barris afectats
era la d’un bus de barri ordinari”, afirmen des de la formació
que al districte de Sarrià-Sant
Gervasi lidera Jordi Martí. “Els
busos a demanda són clarament més incòmodes de fer servir que els busos ordinaris, ja
que els usuaris hauran de planificar amb molta antelació la
seva mobilitat”, van afegir des de
la formació sobre uns desplaçaments a centres mèdics que
no sempre es poden planificar.
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Elsa Artadi: “No puc més”
» La cap de files de Junts per Catalunya a Barcelona anuncia que abandona la política entre llàgrimes
» "És una decisió personal molt meditada; no em sento amb forces per continuar", diu Artadi
POLÍTICA4Breu i concís. Elsa
Artadi deixa la política. La que
fins fa poc era portaveu de
Junts per Catalunya, vicepresidenta del partit i candidata a
l’alcaldia de Barcelona abandona la primera línia mediàtica després de més d’una dècada de trajectòria.
Així ho va explicar divendres
6 de maig en una compareixença celebrada a l’Ajuntament
de Barcelona, que no va incloure preguntes dels periodistes. Artadi, amb la veu plorosa
i notablement emocionada, va
comparèixer davant dels mitjans de comunicació i dels seus
companys de partit.
Poques coses es poden extreure de la seva intervenció, ja
que la política barcelonina va remarcar, per activa i per passiva,
que els motius que l’han empès
a fer aquest pas no tenen relació
amb la “realitat que el país està
vivint”. “És una decisió personal
molt meditada”, va afirmar la de
Junts. “No puc més, no tinc l’energia per seguir, no em sento
amb forces per continuar”, va
afegir la fins llavors presidenta
del seu grup municipal.

Així mateix, Artadi va apuntalar el caràcter personal de la
seva decisió assenyalant que
“no és un dia fàcil” i que “tots
podem tenir un moment de dir
prou”. “No puc més”, va insistir. La política de Junts va explicar que ara li toca “deixar pas
a aquells que poden seguir liderant”. “I que ho poden fer millor”, va voler afegir.

Artadi, visiblement emocionada, durant la seva compareixença. Foto: ACN

11 ANYS DE POLÍTICA ACTIVA
En la compareixença, Artadi
va rememorar breument el seu
pas per la política. “Porto els
darrers 11 anys de la meva vida
servint la ciutadania. He servit
tres presidents del meu país i he
treballat amb uns equips excel·lents”, va dir.
Finalment, la de Junts va recordar que va entrar en políti-

ca durant la crisi econòmica i va
esmentar els moments polítics
més durs que ha viscut: des de
la pandèmia fins als instants
més calents del procés independentista.

PRIMERES REACCIONS
La decisió d’Artadi va provocar
ràpidament les primeres reaccions dels seus oponents polí-

tics, com la del líder socialista
Jaume Collboni, que va voler
reconèixer públicament la dedicació de la fins fa poc portaveu de Junts per Catalunya,
insistint també en el bon tracte personal que comparteixen,
o la d’Ernest Maragall, d’ERC,
que va remarcar que, “de nou,
apareix la duresa i complexitat
de la responsabilitat política”.

El Centenari de l’agregació de
Sarrià a Barcelona, en dos llibres
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» Es tracta de les obres ‘Sarrià - Sant Gervasi: patrimoni documental i identitat cívica’
de Daniel Venteo, i ‘Sarrià i Barcelona, 1921. La unificació municipal’ de Carles Puigferrat

Les dues noves publicacions permeten fer un recorregut històric per la història sarrianenca. Fotos: Districte

PASSAT I FUTUR
El llibre de Venteo és un treball de
recerca i investigació del patrimoni documental de l’Arxiu Municipal
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, que és un dels que més ha preservat el seu fons documental anterior a les annexions dels seus antics pobles independents a la capital catalana. I conserva la documentació de quatre d’aquests antics municipis: Sant Vicenç de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles, Vallvidrera i Santa Creu d’Olorda.
L’obra ens descobreix, entre d’altres fets cabdals, la creació del primer
Arxiu Municipal de Sarrià fa cent

vuitanta-cinc anys arran del Reial
decret de reordenació dels municipis espanyols de 1835. O l’aprovació,
l’any 1902, del primer reglament de
funcionament de l’Arxiu, redactat
pel regidor Pere Huguet, que va ser
felicitat pels membres de la Comissió de Foment per haver escrit un veritable treball literari.
El relat fa un recorregut sobre els
primers arxius i instruments arxivístics de Sarrià i Sant Gervasi entre la segona meitat del segle XIX
i XX, i mostra com no és casualitat
que aquests territoris hagin conservat el seu patrimoni i la memòria col·lectiva com cap altre territori del pla de Barcelona.

LA MEMÒRIA EN IMATGES
El llibre indaga també en el llegat fotogràfic i el fons de més de dues mil
imatges que formen la col·lecció de
fotografies de l’Arxiu amb documents visuals que es remunten als primers anys de la dècada de 1870.També, és ben curiosa la col·lecció de 466
postals que permeten reviure la memòria visual d’espais ja desapareguts de Sarrià, Sant Gervasi i Vallvidrera. Es poden veure indrets històrics del lleure de l’època com les
fonts, els restaurants, passant pel
parc d’atraccions del Tibidabo o l’antic casino de la Rabassada.
Daniel Venteo és historiador, periodista i museòleg. Autor d’una vintena de llibres sobre la història contemporània de Barcelona ha estat, a
més a més del coordinador del Pro-

grama d’activitats del Centenari de l’agregació de Sarrià a Barcelona, comissari d’exposicions al Museu d’Història de Barcelona, MUHBA, i al Museu d’Història de Catalunya.

PROCÉS DE MIG SEGLE
L’obra de Puigferrat, ‘Sarrià i Barcelona, 1921. La unificació municipal’
obre una nova perspectiva d’un esdeveniment transcendental per a la
conformació de la ciutat metropolitana, allunyada de la interpretació
més tradicional. Quan l’any 1874 l’alcalde de Barcelona, Rius i Taulet, va
plantejar que, per construir i gestionar l’àrea del pla Cerdà i el seu entorn a la plana de Barcelona, era necessària la refosa dels termes municipals en un sol municipi, va començar un procés difícil que duraria mig segle. El seu darrer episodi
va tenir lloc a Sarrià.
El cas de Sarrià confirma que les
agregacions dels municipis del Pla de
Barcelona a la ciutat, entre el 1897 i
el 1921, van ser possibles perquè van
coincidir amb moments de greu crisi del sistema polític espanyol.
L’edició del llibre l’ha dut a terme el Districte de Sarrià - Sant Gervasi i el MUHBA (Museu d’Història
de Barcelona). Puigferrat és historiador, recercador i redactor editorial. Especialitzat en història medieval, ha publicat també sobre altres períodes històrics, com el segle
XX. Tots dos llibres es poden trobar
a les llibreries i a la Sala Ciutat de l’Ajuntament, al carrer de la Ciutat, 2.

Foto: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

4El Districte de Sarrià - Sant Gervasi
commemora els cent anys d’història
municipal compartida amb la publicació dels llibres ‘Sarrià - Sant Gervasi: patrimoni documental i identitat cívica’ de Daniel Venteo, i ‘Sarrià i
Barcelona, 1921. La unificació municipal’ de Carles Puigferrat.
L’edició de les dues monografies
forma part del programa d’activitats
que recorda l’efemèride de l’agregació de l’antiga vila de Sarrià a la ciutat de Barcelona. La programació del
Centenari va començar novembre
passat i es perllonga durant aquest
any. El mes de març es va presentar
el llibre de Daniel Venteo‘Sarrià-Sant
Gervasi: patrimoni documental i
identitat cívica’, que recupera la història de l’Arxiu Municipal de SarriàSant Gervasi i dona llum a la memòria de la ciutat.

125 anys de l’agregació
de Sant Gervasi

4Des de finals del segle XIX i mitjans del XX, la ciutat de Barcelona va
viure un període d’agregacions.
La primera d’elles va incloure
un total de sis municipis, entre els
quals, Sant Gervasi de Cassoles, l’any 1897, i la darrera la de Sarrià, l’any 1921. Per tant, també es commemoren els 125 anys de l’annexió de Sant Gervasi. I amb aquest
motiu s’ha preparat un programa
d’actes commemoratius durant
el mes de maig.

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

En el moment de les annexions, tant Sarrià com Sant Gervasi
eren les úniques poblacions amb
les arques municipals en bon estat de salut. Hi havia comerços, de
tota mena, els dedicats a l’abastiment dels professionals de la
construcció, els d’alimentació i
molts establiments de productes
i serveis de luxe, com ara perfumeries, restaurants i hotels, en línia amb la seva població resident i estiuejant.
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#BarcelonaOcupacióQualitat

» L’Ajuntament de Barcelona signa un acord amb una seixantena d
que posa l'ocupació de qualitat al centre de les polítiqu

4L'Ajuntament de Barcelona i una
seixantena d'entitats i organitzacions de la ciutat que treballen per
a l'ocupació han signat l'Acord de
Barcelona per l'Ocupació de Qualitat 2021-2030. L'objectiu és reduir
les desigualtats del mercat de treball amb contractes de qualitat,
generació d'oportunitats i més estabilitat en l'àmbit laboral. L'anterior
estratègia per a l'ocupació va acabar l'any 2020, i el 2021 ha estat centrat en les mesures urgents per fer
front a les conseqüències de la
pandèmia, on s'han desplegat programes, recursos i serveis, alguns
dels quals continuen vigents a través de Barcelona Activa.
L'Acord s'ha assolit amb 60 entitats i organitzacions –el nombre
màxim de participants fins ara–: administracions, agents econòmics i
socials i entitats del tercer sector.
Tots els agents signants en són
per primera vegada corresponsables i han adquirit el compromís de
fer possible la consecució dels objectius i la millora del mercat laboral durant aquesta pròxima dècada.
Es tracta, doncs, d’un espai de
cocreació de les polítiques d'ocupació a Barcelona que té com a reptes l'atur de llarga durada, l'atur juvenil i les desigualtats educatives, la
temporalitat, la precarietat i les
bretxes salarials per qüestions de gènere o territorialitat, les condicions
laborals i l'avaluació de les polítiques
d'ocupació, entre altres. L'objectiu és
generar llocs de treball de qualitat,
de manera inclusiva, sense deixar
ningú enrere, especialment els
col·lectius més vulnerables, i fer-ho
de manera sostenible.
Les línies estratègiques també
tenen més sinergies i interaccions
amb les empreses, “perquè les mesures ocupacionals han d'anar
acompanyades del foment de la
competitivitat empresarial”, detallen
des de Barcelona Activa. Dins de les
accions previstes s'inclouen les activitats en règim d'autònom, les emprenedores i l'impuls de la generació de perfils laborals híbrids,
passant per un paper transformador de les empreses en matèria de
qualitat de l'ocupació.
El grup promotor de l'Acord, format per l'Ajuntament i les entitats,
té com a objectiu que la ciutadania
estigui més preparada per fer front
als reptes actuals, com ara amb la

formació tecnicoprofessional adaptada a les necessitats de les empreses, el valor dels oficis, les oportunitats de la diversificació de l'economia –tant en sectors tradicionals i madurs com en emergents– i l'impuls de processos d'acreditacions de competències.
EL DECÀLEG
El nou Acord compta també amb
el Decàleg de l'Ocupació de Qualitat a Barcelona, que posa les bases per traçar noves polítiques i executar-les en el marc de la col·laboració publicoprivada. Entre els 10
punts del Decàleg [veure infografia]
hi ha l’estabilitat laboral, els salaris
mínims adequats, les jornades laborals pertinents, la formació i capacitació continuades i l’organització del treball i la conciliació de
les vides laboral, familiar i personal.
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Busques feina?

No et perdis aquests recursos

d'entitats i organitzacions
es municipals

Punts d’informació per a l’orientació i la recerca de feina

4Atenció individual i personalitzada, de manera presencial en 8 punts de la ciutat o telefònica, sobre tots
els recursos que estan disponibles per a l'orientació
i la recerca de feina a Barcelona Activa i a la ciutat.

El punt d’informació dona a conèixer els serveis de Barcelona Activa que millor resposta puguin donar a la persona interessada, i concreta una
cita, virtual o presencial, amb el servei en qüestió.

Servei d’orientació professional

4Assessorament –presencial i telemàtic– per a l’orientació professional i la recerca de feina.
Adreçat a persones en procés de recerca de feina o reorientació professional per definir una estratègia d'acord amb la realitat del mercat de treball.
L'equip tècnic de Barcelona Activa dona suport

per planificar correctament el pla d'acció i recomana
aquells recursos i serveis complementaris disponibles a la ciutat.
Per a persones que requereixen un acompanyament més gran, s’assigna un tutor o tutora de
referència per definir i implementar el pla d’acció.

Espais de recerca de feina

4Espais de lliure accés on trobar ofertes de feina,
adaptar el teu currículum i preparar processos de
selecció amb el suport individualitzat de professionals de l'orientació i de la recerca de feina.
El servei proposa fer la recerca de manera autònoma, compartint un espai on l’equip d’orientadors
i orientadores pot donar resposta a consultes puntuals.

En cas necessari, també s’atén individualment
amb un tutor o tutora de referència.
Els espais estan equipats amb els recursos necessaris per dur a terme aquest procés: ordinadors
connectats a Internet, impressores, telèfon i accés
a les ofertes de la Plataforma Empresa Ocupació
de Barcelona Activa i altres canals.

Foto: Laura Soriano

Programa Barcelona Treball

JOVES I SÈNIORS
Per aplicar les polítiques de l'Acord,
des de l’Ajuntament de Barcelona
s'han dissenyat plans d'acció bianuals. El primer, que engloba els
anys 2022 i 2023, té com a reptes
destacats la reducció de l'atur de
llarga durada i de l'atur juvenil.
És en aquests dos àmbits –joves i sèniors– en els quals, segons
la subdirectora executiva d’Ocupació de Barcelona Activa, Àfrica
Cardona, s’ha detectat que la feina de l’administració pot ser més
útil en aquests moments, ja que
en altres àmbits ja hi ha altres actors treballant-hi. “Hem de ser eficients, evitar duplicitats i veure els
buits que hi ha. En el nostre cas,
ara ens toca centrar-nos en els sèniors i en els joves. En aquest
sentit, estem dissenyant un sistema integral d'acompanyament

en la inserció i nous serveis per a
joves”, detalla Cardona.
Altres temes que recull el nou
Acord són la bretxa de gènere, els
índexs ocupacionals, la conciliació i organització del temps a les
empreses i les condicions de treball i salut de les persones treballadores. Per abordar aquestes
qüestions s'organitzaran diverses taules, com per exemple una
d'ocupació inclusiva, una d'atur
juvenil i una altra de formació i
educació, amb la participació
d'experts, fundacions i socis de l'Acord. I és que aquesta és, precisament i en paraules de Cardona,
la gran potencialitat d’aquest
pacte: “Esdevenir, des del minut
zero de la seva redacció, un espai
de coordinació per garantir uns
millors resultats globals per a necessitats molt diverses”.<

4Activitats de curta durada per fixar un objectiu
professional, conèixer les oportunitats del mercat
de treball explicades de primera mà per experts i
expertes de cadascun dels sectors, millorar la
cerca de feina i crear la teva millor candidatura o
desenvolupar les competències més valorades per
les empreses, com la comunicació, l'organització
i planificació, el treball en equip o el networking.
Les activitats es duen a terme en format pre-

Marketplaces

4Espais de trobada entre persones candidates a
una oferta de feina i empreses amb vacants mitjançant entrevistes breus i
dinàmiques de networking
(cal donar d’alta el CV a la
Plataforma Empresa Ocupació). També es pot aplicar
directament a les ofertes de
feina des d’aquest codi QR.

Formació professionalitzadora

4Accions de formació de curta durada per adquirir
nous coneixements, tècniques i eines per ampliar
les sortides professionals i
cursos de formació de llarga durada per a certificats
de competències homologats en els sectors estratègics. Consulta l'oferta
des d’aquest codi QR.

sencial i en streaming (aula virtual). L’oferta es pot
consultar a barcelonactiva.cat/treball.
També hi ha disponible
un catàleg d’activitats online per dur a terme la formació segons el ritme i la disponibilitat de cada persona.
Consulta l’oferta d’activitats
des d’aquest codi QR.

Cibernàrium

4Recursos pràctics per millorar les competències digitals més demandades per les empreses
i eines per desenvoluparte de manera avantatjosa
en els entorns virtuals.
Consulta tota l’oferta
TIC del Cibernàrium de
Barcelona Activa des d’aquest codi QR.

i¡

Per contactar amb Barcelona Activa:

900 533 175
barcelonactiva.cat

Q
| 14

líniasarrià.cat

uan vol, la història pot
ser irònica. Era l’any
2001 i l’Ajuntament
de Barcelona, governat
pel socialista Joan
Clos, va decidir instal·lar la primera càmera de videovigilància a
la ciutat. Aleshores, els mitjans de
comunicació es debatien sobre l’efectivitat de la mesura. Dissuadiria els delinqüents i les persones
que cometien actes incívics?
El més curiós de tot plegat és
que aquesta primera càmera de
videovigilància es va instal·lar a
la plaça George Orwell, coneguda popularment com la plaça
del Tripi. Potser qui va tenir
aquesta idea no havia llegit el llibre 1984, novel·la de l’escriptor
britànic on es planteja un món
futur en el qual la societat està
controlada pel Gran Germà, un
Estat que vol saber-ho tot dels
seus ciutadans. O potser qui va
decidir instal·lar-hi la càmera
era un bromista, ves a saber.
Mesos després, el veïnat del
barri Gòtic va demanar que el sistema de control s’estengués a 26
punts del casc antic. Més ironies: el 2008, en un informe del
Districte de Ciutat Vella, la plaça
George Orwell va ser considerada, juntament amb els entorns de
la plaça del MACBA i el carrer
d’En Robador, un dels tres punts
més conflictius del centre de la
ciutat. Havia servit d’alguna cosa
aquella càmera?

LA HIPERVIGILÀNCIA
Malgrat que les càmeres de videovigilància generen dubtes sobre la seva efectivitat, en els darrers 20 anys el seu ús en l’àmbit
local s’ha disparat. I no només
això, sinó que avui els sistemes
tecnològics d’aquests artefactes
han millorat fins al punt de poder
identificar una persona amb poc
marge d’error.
En un estudi, el grup d’investigació sobre tecnologies Comparitech afirmava que a la demarcació de Barcelona hi havia
8.330 càmeres de videovigilància
el 2020, és a dir, 1,48 càmeres per
cada 1.000 habitants. Aquesta xifra queda lluny de la d’altres llocs
del món com la ciutat xinesa de
Taiyuan, que té 117 càmeres per
cada 1.000 habitants –la primera del planeta en videovigilància–, Londres, que en té 73, Indore, a l’Índia, amb 65, o la Comunitat de Madrid, que en té 5.
Segons explica Carlos Díaz, de
l’Observatori de Drets Humans i
Empreses a la Mediterrània
(ODHE), l’argument per augmentar la vigilància va arribar
amb els atemptats de l’11-S. “Es
va posar la seguretat per davant
de la llibertat, com s’ha fet en el
cas de la covid amb la salut”, afirma per afegir que “s’està produint una normalització de la invasió de la nostra intimitat”. Per a
Judith Membrives, experta en
l’àmbit digital de l’entitat en defensa dels drets humans Lafede,
“sorprèn que el primer que s’hagi automatitzat siguin la seguretat i els drets socials”.

El reportatge del mes

Maig 2022

Una càmera a l'encreuament del carrer Mallorca i el Passeig de Gràcia, a Barcelona. Enguany, l'Ajuntament ha posat 17 noves càmeres al passeig. Foto: Línia

Tecnologies de
vigilància km 0
El nombre de càmeres de videovigilància ha crescut exponencialment
a la regió metropolitana en els darrers 20 anys. Des de les entitats socials
i d’investigació es denuncia la manca de transparència d’uns sistemes que s’han
sofisticat i que permeten fer reconeixement facial o vigilar el “vagabundeig”.
LA CIUTAT DE LES CÀMERES
Els darrers anys, i sobretot des de
la pandèmia, a Barcelona s’han
multiplicat els contractes per posar càmeres a l’àmbit públic. El gener passat, per exemple, l’empresa GMV guanyava un contracte per
“implantar a tota la flota d’autobusos –1.140 busos– un nou sistema d’informació de videovigilància i videoanàlisi intel·ligent”. El
mes següent, l’Ajuntament barceloní anunciava que instal·laria càmeres al Park Güell, i afegia que el

sistema de control tindria dispositius tèrmics per comptar quanta gent visita el recinte.
Tot això per no parlar de les càmeres que el consistori ha instal·lat
recentment a Ciutat Vella i al Passeig de Gràcia, que incorporen intel·ligència artificial per reconèixer
objectes i cares, fer mapes de calor
o detectar sorolls anòmals. Aquesta actuació se circumscriu en el
marc de la iniciativa europea Secur’Cities per combatre el terrorisme. A la pràctica, però, les cà-

meres incorporen sistemes de control de la ciutadania, com per exemple la tecnologia de recompte de
persones. A més, generen dubtes en
altres punts. Els documents dels
contractes especifiquen que les
càmeres han d’analitzar amb “motor de videoanàlisi avançat” situacions de “loitering”. Aquesta paraula anglesa es tradueix com a “vagabundeig” o romandre a l’espai
públic sense cap propòsit aparent.
A totes aquestes càmeres cal
sumar-hi les que s’han disposat a

la ciutat per detectar els vehicles
que incompleixen la normativa de
la Zona de Baixes Emissions
(ZBE). El març passat el consistori
va fer públic que havia encarregat
la compra de 42 càmeres més per
millorar el sistema de detecció de
matrícules dels cotxes infractors.
VIGILÀNCIA A LA METRÒPOLI
Les solucions de control tecnològic també s’han estès a altres ciutats de la regió metropolitana.
Aquest 2022, Montcada i Reixac
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El biaix racista

n L’Estat espanyol utilitza sistemes
de reconeixement facial? Segons un
informe elaborat pel think tank Carnegie Endowment for International
Peace, almenys en 75 països del món
hi ha sistemes de vigilància d’aquesta mena, i Espanya n’és un d’ells. El
2020, les empreses Gunnebo Iberia i
Thales España van instal·lar un sistema de càmeres de reconeixement facial a les fronteres de Ceuta i Melilla.
En declaracions als diaris locals de
Melilla, les companyies van explicar
que aquesta tecnologia permet crear
“llistes negres” de persones que cre-

cialitzades o migrades són les que
més han patit les derivades totalitàries de la tecnologia. Un estudi de
l’Institut de Tecnologia de Massachusetts demostra que el reconeixement facial identifica de manera errònia un 35% de les dones negres als
Estats Units. Això posa en dubte la
viabilitat d’aplicar aquesta tecnologia en l’àmbit policial, ja que es podria denunciar una dona no blanca
sense que hagués comès cap delicte.
Tot plegat es deu al fet que, com denuncia SOS Racisme en el seu darrer
informe citant el col·lectiu AlgoRace,

uen del Marroc a l’Estat espanyol i no
tornen al seu país d’origen.
Tot això passa en un marc en què
Europa, a través del seu Reglament
general de protecció de dades de la
Unió Europea (RPGD), deixa molt clar
que aquest tipus de vigilància és il·legal. Per tant, sorprèn que a la UE mai
li hagi tremolat el pols a l’hora d’aplicar tecnologies a les seves fronteres
que no aplicaria a dins del seu territori. “Estem en una crisi global que ha
fet que moltes persones vulguin venir a Europa, i per evitar-ho fem servir
sistemes de control i vigilància”, denuncia Judith Membrives, de l’entitat
en defensa dels drets humans Lafede.
En aquest sentit, les persones ra-

“qui dissenya els algoritmes són homes blancs de classe mitjana o mitjana alta”.
Certament, aquesta situació encara no ha arribat a l’àmbit local,
però ja es comença a intuir. No són
poques les policies a casa nostra –fins
i tot locals– que es plantegen fer servir sistemes de predicció delinqüencial, és a dir, tecnologies que determinen on es pot produir un delicte.
Com denuncia SOS Racisme, està demostrat que els algoritmes de “policia predictiva” tenen un “biaix de
confirmació” que dona com a resultat
que “la policia faci més arrestos dels
necessaris” en barris on sovint hi ha
més població migrada i no blanca.

Alguns estudis determinen que els algoritmes de
reconeixement facial, sovint creats per homes blancs,
tenen dificultats per identificar persones negres

o Lliçà d’Amunt, per exemple, han
encarregat la compra de càmeres
amb tecnologia intel·ligent capaces de llegir matrícules o de detectar objectes a la via pública. El
cas de la Roca del Vallès és encara més sensible, perquè en la documentació per a l’adquisició
d’un “sistema de videovigilància
amb capacitat d’anàlisi intel·ligent” l’Ajuntament hi estableix
que les càmeres han de ser capaces de fer “recompte de persones,
detecció facial” i alertar si hi ha
“objectes abandonats”.
Per què un municipi com la
Roca vol comptar la població? “No
podem afirmar de manera contundent que amb aquests sistemes
de control hi hagi una millora,
com tampoc sabem si les càmeres
de la ZBE han ajudat a reduir la
contaminació”, considera Membrives. Per a ella, les administracions adopten la tecnologia acríticament, en part per “desresponsabilitzar-se” de la seva presa
de decisions. “Sempre és més fàcil dir que darrere d’una política
hi ha la tecnologia”, afirma.
Però no només això. Quan es
tracta de sistemes de vigilància, segons denuncien tant ella com
Díaz, la transparència és nul·la.
“Després de recol·lectar les dades,
no sabem on s’emmagatzemen,

com s’analitzen ni qui les domina”,
diu el de l’ODHE. És aquí on rau
un dels principals problemes, ja
que sense transparència no podem saber què fan les institucions
amb les imatges que obtenen.
Reconeixement facial? Saben qui
i quan camina pel carrer?
En la mateixa línia s’expressen
des de DonesTech quan diuen que
la ciutadania no té control sobre les
seves dades. “Les dades són personals i cal donar el consentiment
perquè s’utilitzin”, remarquen.
NO NOMÉS VA DE CÀMERES
Malgrat que les càmeres són els
dispositius de control més evidents, en els darrers anys també
han aflorat altres sistemes de vigilància a la metròpoli. A finals d’abril, l’Ajuntament de Barcelona
anunciava que controlaria l’aforament de les platges amb tecnologia dron. El consistori assegurava que les imatges que recollís
a temps real serien anonimitzades,
i afegia que aquesta prova pilot podria exportar-se a altres esdeveniments a l’aire lliure.
També s’usen drons en l’àmbit policial. “Els Mossos en tenen
per supervisar el trànsit, en cas d’emergències i per controlar manifestacions”, explica Díaz. De fet, el
cos en va fer servir durant les ma-

Les càmeres que
l’Ajuntament de
Barcelona ha col·locat
al Passeig de Gràcia
tenen sistemes de
reconeixement facial
i de recompte
de la població

Policies locals de la
regió metropolitana
com les de Sabadell o
Parets utilitzen drons
amb càmeres i sistemes
de so de gran potència
que s’han fabricat
i provat a la Xina

nifestacions postsentència del
Procés, per exemple. D’altra banda, policies locals com la de Parets
o la de Sabadell disposen d’artefactes voladors amb càmeres i
sistemes d’altaveu de gran potència fabricats i provats a la Xina.
TOT TÉ UN COST
Davant del desplegament tecnològic cal preguntar-se a quins riscos ens exposem com a societat.
Els impactes de la securització
són més evidents del que ens podríem arribar a imaginar. Segons
un estudi fet per quatre investigadors de la Universitat de Twente, als Països Baixos, el comportament dels individus canvia si saben que al seu entorn hi ha càmeres observant-los. Tot i que se
senten més segurs, la seva autoestima minva i tenen menys confiança en ells mateixos. Som una
societat més obedient.
Quan s’ha preguntat a l’Ajuntament de Barcelona si utilitzaria
les càmeres de videovigilància
per fer reconeixement facial, sempre ha respost que no ho faria.
Malauradament, des de l’ODHE,
Lafede i DonesTech afirmen que
això no es pot saber perquè mai
s’ha accedit al software d’emmagatzematge. Tanmateix, les administracions, com ja hem vist, es-

tan comprant tecnologia puntera
que sovint s’ha provat prèviament
en contextos on es vulneren els
drets humans. Si bé diuen que no
la faran servir per fer reconeixement facial, qui pot assegurar que
un altre partit, si governa en un futur, no ho farà? Podria ser que una
formació política xenòfoba volgués utilitzar aquesta tecnologia per
determinar qui és estranger i deportar-lo? Com diu Díaz, una idea
com aquesta pot semblar “paranoica, però la distopia és més a
prop del que ens pensem”.
Finalment, tal com expliquen
des de DonesTech, la manca de
transparència fa que tampoc sapiguem quines mesures de seguretat
protegeixen les dades que recullen
les administracions. “Hi ha gent que
guanya molts diners revenent la
nostra informació”, asseguren. Es
tracta dels data brokers, persones
que es dediquen a fer un perfil de
cadascú de nosaltres amb informació online i que després es ven
a empreses o estats. “Com més coneixes una persona, més coneixes les
seves debilitats i la pots controlar”,
sentencien.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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El Mercat de la Marina, situat al número 178 del passeig de la Zona
Franca, acollirà els pròxims 13 i 14 de maig la fira Petit Mercat de Mercats,
on hi haurà productes de mercats, tallers culinaris i altres activitats.

La Mostra de Comerç al Carrer
Major de Sarrià, un èxit
FIRES4S’ha hagut d’esperar
molt de temps, però, el passat
30 d’abril la Mostra de Comerç
al Carrer de l’Eix Comercial de
Sarrià va tornar per primera vegada des de l’esclat de la pandèmia al carrer Major de Sarrià.
L’eix comercial també va organitzar la Mostra Gastronòmica
a la plaça Sarrià. Tal com explica la dinamitzadora de l’associació de comerciants, Mònica Pérez, per als comerciants
tornar aquest punt del barri és
molt més que deixar Via Augusta –on s’havien fet en les
darreres mostres a causa de la
pandèmia–. “Significa tornar al
lloc de sempre, un pas cap a la
normalitat. Sembla que tornem a estar on estàvem abans
del virus”, celebra.
L’esdeveniment, on, afegeix,
van participar uns 150 comerços, no només va servir per
animar tots els presents, sinó
també les vendes. Tal com recalca Pérez, la quantitat de vendes que va haver-hi no van tenir “res a veure” amb les de les

La web de BCNMarket, fora de
servei sense data de represa

COMERÇ DIGITAL4La web de
BCNMarket, la plataforma de
compra online de comerços de
Barcelona que aspirava convertir-se en un ‘Amazon de proximitat’, està fora de servei des del
passat 13 d’abril. Com expliquen des de l’entitat que va impulsar la iniciativa i que està formada per Barcelona Comerç i
Barcelona Oberta, BarnaCom,
l’aturada del web es va produir
per fer millores tècniques i altres
d’accessibilitat.
Pel que fa a la represa del
funcionament normal del web,

reconeixen, encara no saben
quan serà, ja que s’ha de veure
fins a quin punt s’han de fer millores. El que sí que saben, afegeixen, és que es vol aprofitar
aquest període d’aturada per
fer alguns canvis, com “obrir
noves maneres de funcionar de
les botigues”.
Segons fonts de BarnaCom,
el dia que va deixar de funcionar
el web de BCNMarket, que es va
posar en marxa l’octubre del
2021, hi havia 4.902 comerços
adherits i un total de 71.764 productes exposats.

150 comerciants van participar en la jornada. Foto: Eix Comercial de Sarrià

fires de Via Augusta. “La rebuda que vam tenir va ser genial”, insisteix i alhora destaca
que també van ajudar a atraure gent les activitats gratuïtes
per a nens, com un carrusel, un
inflable o un tobogan; i les ganes que té tothom de tornar a la
vida d’abans. “La gent té ganes
de fer carrer”, recorda.

SARRIÀ BBQ
El pròxim esdeveniment que té
preparat l’Eix Comercial de Sarrià és Sarrià BBQ, que serà una
festa de country que omplirà la
Porta de Sarrià de parades d’alimentació, tallers d’aquest estil
musical i un bou mecànic. “Qui
vingui vestit de cowboy tindrà el
primer pinxo gratis”, diu Pérez.

Una de les promocions fetes des del web BCNMarket. Foto: Ajuntament
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consum sostenible i de proximitat

Foodback: Mercabarna
aposta pel reaprofitament
Foto: Ajuntament

és la responsable de la inserció laboral de
persones en situació de vulnerabilitat, que
són les encarregades de fer la selecció de
fruites i hortalisses que aporten les empreses de Mercarbarna. Per altra banda,

Mercabarna calcula
que el Foodback
multiplicarà per 2,5
l’aprofitament alimentari

Sostenibilitat
Des de l’1 de febrer, Mercabarna reaprofita els aliments que no són comercialitzables pel seu aspecte, però que són
perfectament aptes per al consum humà.
Es tracta del projecte Foodback, un equipament innovador de bioeconomia circular que busca reduir els residus orgànics
vegetals i garantir la distribució dels aliments recuperats entre persones vulnera-

bles i entitats socials. L’edifici està ubicat
a dins de les instal·lacions de Mercabarna
i hi col·laboren 10 entitats i les 600 empreses del mercat. A més, aquest projecte
és un dels llegats de la iniciativa Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació
Sostenible.
En xifres, el Foodback pretén multiplicar per 2,5 l’aprofitament alimentari a
Mercabarna en cinc anys. En concret, es
vol passar de les 1.000 o 1.500 tones que

es recuperen actualment a les 4.000. És
gestionat per Mercabarna amb la col·laboració de la Fundació Banc dels Aliments i Formació i Treball Empresa
d’Inserció SLU, i compta amb el suport
d’Assocome, Càritas, Creu Roja, el programa Alimenta de l’Ajuntament, el departament d’Acció Climàtica de la
Generalitat, Alimentació i Agenda Rural
del Govern i la Fundació ‘la Caixa’.
En aquest sentit, Formació i Treball

la Fundació del Banc dels Aliments s’encarrega de coordinar la instal·lació i organitzar la distribució dels aliments
seleccionats entre les entitats socials.
Aquest projecte va néixer fruit de l’encàrrec que Mercabarna va fer l’any 2015
a diversos agents, com la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’empresa
Spora Synergies i la plataforma Aprofitem els Aliments.
CONTRA EL MALBARATAMENT
I és que la lluita contra el malbaratament
alimentari forma part de l’Estratègia d’alimentació sostenible Barcelona 2030, un
document aprovat el gener i que serveix
de full de ruta municipal per als pròxims
anys en matèria de polítiques alimentàries. A més, aquesta eina permet fer front
a l’emergència climàtica.

Salut
La Fundació Dieta Mediterrània ha premiat l’Ajuntament i la Federació de Mercats Municipals (FEMM) pel projecte
‘Comerç Verd’. Aquesta és una de les principals iniciatives de Barcelona Capital
Mundial de l’Alimentació Sostenible, i té
la voluntat de fomentar el consum de productes de proximitat, reduir la petjada de
carboni i lluitar, així, contra l’emergència
climàtica, a més de garantir la viabilitat de
l’agricultura i la ramaderia.
El guardó es va lliurar el 6 d’abril, en el
marc de la Fira Alimentària, que va tenir
lloc als pavellons de Fira de Barcelona.
Concretament, la Fundació Dieta Medi-

terrània va reconèixer les persones o institucions que han potenciat la dieta mediterrània des del seu àmbit d’actuació o que
promouen projectes d’alimentació saludable i curosos amb el medi ambient.
L’acte de lliurament va consistir en una
benvinguda per part de l’Ajuntament, un
discurs sobre el 25è aniversari de la Fundació, la presentació dels guardons i la posterior entrega, que va donar peu a un còctel
per als convidats.
Amb tot, la dieta mediterrània és considerada com el patró alimentari més sostenible del món. No només des del punt de
vista de la salut de les persones, sinó també
pels beneficis que reporta al sector agroalimentari i el suport que dona a empresaris
que aposten per una producció pròpia.

Foto: Ajuntament

La Fundació Dieta Mediterrània
premia el projecte 'Comerç Verd'
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Homenatgen Joan Bayen,
el somriure etern del Pinotxo
Reconeixement

cies a ell la gent s’emporta un record immillorable”, va afegir Gaig.
El reconeixement al ‘Juanito’ suposa el
“El ‘Juanito’ és el millor que tenim a la Boqueria. És una persona que representa la tret de sortida del projecte ‘Consell de Savis’,
nostra manera de ser i de fer”. Són paraules un nou cicle que pretén homenatjar persode l’actor Joan Pera en referència a Joan natges emblemàtics relacionats amb el món
Bayen, ‘Juanito’, el propietari del mític bar de la gastronomia. En aquest sentit, durant
Pinotxo del Mercat de la Boqueria. Pera, les pròximes setmanes aquesta iniciativa
que es defineix com “un client del Pinotxo lloarà les figures de persones com Josep Llaque fa d’actor quan pot”, va estar present a donosa, autor de diversos llibres de cuina i
l’homenatge del mercat al ‘Juanito’, que du- integrant de negocis com el 7 Portes o el
rant anys ha fet gaudir els seus clients amb Quatre Barres. També està previst homenatjar Josep Solà, de la Bodega Sepúlveda;
el seu etern somriure i els seus productes.
“Sempre està content, tira endavant i, Francesc Fortí, d’El Racó d’en Binu; Isidre
sobretot, ajuda a vendre Barcelona”, va afe- Gironès, de Ca l’Isidre; i Jean-Louis Neicgir el restaurador Carles Gaig, també pre- hel, del Restaurant Neichel.
A l’acte inicial del ‘Consell de Savis’, la
sent a l’acte de reconeixement. “El ‘Juanito’
dona autenticitat al projecte de Barcelona regidora de Comerç, Mercats i Consum,
com a ciutat amable, d’acollida i vital, i grà- Montserrat Ballarín, va dir que Barcelona

líniasarrià.cat

necessita “referents” com el ‘Juanito’. “La
vida que hi ha darrere de cada gest i de cada
somriure és el que han convertit la Boqueria i els mercats de Barcelona en tot un referent internacional”, va afegir.
UN REFERENT A BARCELONA
Per la seva banda, Óscar Ubide, gerent de la
Boqueria, va expressar que el primer acte del
‘Consell de Savis’ no podia començar d’una
altra manera “que no fos amb algú de la
casa”. “Si hi ha algú que representa el nom
de la Boqueria és el Pinotxo”, va afirmar
Ubide, que va recordar que el ‘Juanito’ havia
corregut maratons i que fins i tot va portar
la torxa Olímpica des de Colom fins a plaça
Catalunya. “És la punta de llança del mercat i és tot un plaer treballar amb ell, amb
una persona tan autèntica”, va explicar.

EN PRIMERA
PERSONA
“Ens agrada dir
que som veïns
de planta zero”

Juan Tornero
Arts Gràfiquers Tornero
(Eix Nou Barris)

Fotos: Ajuntament

Juan Tornero és el president de
l’Eix Nou Barris i regenta una
botiga històrica al carrer Pare
Rodés, al costat de Via Júlia. Es
tracta d’una impremta, Arts
Gràfiques Tornero, que va
posar en marxa el seu pare i que
és testimoni privilegiat de l’evolució del barri.
De quina manera ha canviat el
comerç de proximitat?
Ha canviat moltíssim. Al carrer
Pare Rodés hi havia més de 50
comerços i ara només en som
dos. Hi havia una altra alegria
als carrers. Jo intento que
aquesta sensació de poble, de veïnatge i d’ajudar-se, no es perdi.

Foto: Ajuntament

El comerç distribueix una trentena
de punts de llibre fets per infants
Guardons
En el marc del programa ‘El comerç i les escoles’, el passat 21 d’abril el Saló de Cent va
acollir l’entrega de premis als guanyadors del
concurs Punt de Llibre 2022.
Els premis han distingit 28 dissenys de
punt de llibre, dels quals se n’han editat
200.000 còpies que s’estan repartint de manera gratuïta pels comerços de la ciutat des
del dia de Sant Jordi.
Durant l’acte d’entrega, la regidora de
Comerç, Mercats i Consum, Montserrat
Ballarín, va destacar la importància del comerç de proximitat per omplir de vida els
barris. “A Barcelona tenim un comerç molt
ric i divers”, va expressar Ballarín, que va afe-

gir que a través del programa ‘El comerç i les
escoles’ es creen “vincles” entre els infants i
els comerciants.
AMB ELS ULLS OBERTS
Qui va corroborar aquests vincles va ser Pròsper Puig, de la Cansaladeria Puig, de l’Eix
Sant Andreu. “Quan venen els nens i nenes
a la botiga, obren els ulls de bat a bat”, va relatar Puig, que va afirmar que, d’aquesta manera, els infants “descobreixen que al comerç
de Barcelona hi ha oficis, futur i comunitat”.
Per la seva banda, Sergi Piera, propietari de Casa Piera, va dir que el programa
‘El comerç i les escoles’ permet ensenyar a
la canalla “com es treballa en una botiga” i,
de retruc –i molt important–, “fer valdre el
petit comerç de la ciutat”.

Certament, el comerç aporta
múscul als barris.
I tant. Recordo que el meu pare
sempre deia una cosa: nosaltres
vivim al barri i hi hem d’aportar
alguna cosa com a agraïment.
De fet, col·laborem molt amb
diverses entitats i clubs esportius
del barri.
Com a president de l’Eix Nou
Barris també intenta posar en
pràctica aquest esperit?
Sí. És que tot s’està redirigint cap
als centres comercials i la compra
online, i els carrers s’estan quedant
buits. I això té un preu: brutícia,
menys il·luminació, menys trànsit de gent... Ens agrada dir que
som veïns de planta zero. Hem
d’intentar explotar els nostres
avantatges comparatius amb les
grans superfícies. A més, els comerços generem llocs de feina,
paguem impostos i guarnim els
carrers per Nadal.
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Tenis | Carla Suárez, millor reaparició de 2021

L'extenista del CT Barcino va rebre el passat 4 de maig el Premi a la
Millor Reaparició de 2021, després de superar un limfoma de Hodgkin.
Carla Suárez es va retirar al novembre a la Billie Jean King Cup.
Foto: Álex Gallardo

“Fa certa por sentir-te
responsable de canviar
l’himne d’un club”
The B-Sides BCN / La nova versió de l’himne del CE l’Hospitalet
Cinc dels membres de The B-Sides BCN arriben a un buc d'assaig de La Nau, al
Poblenou. Són Ignasi Doy (guitarrista i veus), Alicia Sastre (vocalista), Manu Sitges
(bateria) Enric Ortega (teclista) i Toni Gimeno (baixista i vocalista). Són els
responsables de la nova versió de l'himne del CE l'Hospitalet. La meitat són de Sarrià.

Toni Delgado
SARRIÀ
incerament, crec que heu
aconseguit conservar l'essència de l'original i afegirne un to molt actual.
IGNASI: T'ho agraïm. Hem intentat ser molt fidels a l'himne de
l'Hospi i donar-li un punt roquer
i modern. Va ser un encàrrec directe del club perquè alguns directius sabien que fem versions.
Hi hem posat tota la nostra ànima
i cor, i hem fet nostra la cançó.
Aquest és l'únic camí.

S

El passat 13 de febrer va sonar
per primera vegada a l'Estadi
municipal. Com vau viure el
moment?
IGNASI: Ens va emocionar molt
veure l'himne al marcador. Quan
vam pujar a la grada, abans que
comencés el partit contra l'EE
Guineueta (2-0), se'ns va posar la
pell de gallina.
MANU: La reacció del públic va
ser molt ràpida i molt bona. Tothom cantava i animava. Quin
descans i quin orgull!

MANU: I no us oblideu que també el van posar al final del matx,
i molta gent el va tornar a cantar.
Va ser increïble.
ALICIA: Reconec que fa certa
por sentir-te responsable de canviar un símbol d'una entitat esportiva... I veure que agrada... És
indescriptible!
ENRIC: Màgic! Hi ha cançons que
funcionen i encaixen en el nostre
to, i és el cas de l'himne de l'Hospi. Es nota.
Ja formeu part de la memòria
del CE l'Hospitalet.
IGNASI: És el nostre petit gra de
sorra perquè l'afició connecti i
doni encara més suport a l'equip. Tanco els ulls i m'imagino
escoltant l'himne abans i després
d'un partit de play-off d'ascens i
ostres... Pel club i la ciutat, crec
que l'Hospi hauria d'arribar, com
a mínim, a Segona Divisió. Tant
de bo passi. En el meu cas, soc
soci des de fa dos anys.
TONI GIMENO: Quan estudiava
tenia companys i companyes de
l'Hospitalet i li tinc afecte a la ciutat. Versionar l'himne del club
m'ha fet molta il·lusió.
IGNASI: Així com l'Enric, l'Alicia i

jo som molt futbolers, tu ets un
gran baixista, però no sé què faries amb la pilota als peus...
Home, es pot estimar molt el
futbol i no fer cap meravella
amb la bimba.
IGNASI: En aquest cas crec que
les habilitats d'en Toni Gimeno
amb la pilota són més grans que
l'afició que té pel futbol. N’estic totalment convençut!
TONI GIMENO: [Riu]. Amb l'himne hi ha un abans i un després. A

“Pel club i la ciutat,
crec que l'Hospi hauria
d'arribar, com a mínim,
a Segona Divisió”
les persones que no estem gaire
vinculades a aquest esport ens
costa veure-hi la festa i el ritual
d'anar al camp o reunir-te amb
amistats per veure un partit. Pot
ser semblant a la música, que
també és una celebració.
ENRIC: No hi ha millor regal que
veure gaudir el públic amb la
teva música.

La música és la melodia de la
solidaritat?
ALICIA: I tant! És la melodia de la
vida i a mi me la salva.
TONI: La música uneix persones
molt diferents, amb gustos o caràcters que no tenen res a veure.
Els fa compartir aquell moment.
IGNASI: De fet, els B-Sides fem
dos o tres concerts solidaris cada
any. El pròxim dissabte 14 de
maig serà a les Convivències de
La Salle Bonanova i tota la recaptació del concert i de les diferents activitats es destinarà a
les fundacions benèfiques de
l'escola, Proide i Finestra Oberta.
El 7 de juliol tornarem a Luz de
Gas per tocar en el projecte Relats solidaris de l'esport. L'edició
d'aquest any està apadrinada
pel jugador del Barça Ansu Fatu.
La recaptació del llibre i del concert serà per a Pallapupas, que
treballa per donar-li lloc al riure
i l'humor durant el procés de la
malaltia i transforma els hospitals
en espais més amables.

MANU: A l'escenari hem notat
que el públic té moltes ganes de
música, de tornar a relacionar-se...
I nosaltres volem aconseguir que
s’ho passin el millor possible.
El vostre lema és "tot el que cap
en un casset és digne de ser interpretat per The B-Sides BCN".
ENRIC: Versionem, sobretot, cançons de tota la vida, de les que hi
havia a les cassets, i també de més
modernes i actuals. Sempre, però,
amb el nostre segell.
Soc molt escèptic amb les versions de cançons de Bon Jovi i
la vostra de Livin' on a Prayer
m'ha agradat. Toqueu també
It's my life?
ALICIA: Gràcies! Livin' on a Prayer és de les primeres que vam versionar i la cantem el 90-95% dels
concerts. Nois, tornem a tocar
It's my life?
IGNASI: És una cançó ens encanta. Fet! Toni [periodista], la incorporarem aviat en el teu honor.
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| Trek to Yomi
Un homenatge a les pel·lícules de samurais, que aposta pel blanc i
negre i per la música japonesa tradicional. Per a Play Station, Xbox i PC.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ajuntament de Barcelona

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) és una
institució de la música catalana i espanyola.
Prova d’això és que aquest any ha rebut la Gran
Creu de l’Ordre Civil Alfons X el Savi que atorga
el govern espanyol. La veu del noi del Poblesec ha acompanyat moltes generacions durant
gairebé seixanta anys i ara, abans que l’edat l’obligui a retirar-se, ell mateix ha decidit baixar
dels escenaris pel seu propi peu, no sense acomiadar-se primer del públic que li ha fet costat
sempre. La seva gira de comiat, que porta per
títol El vicio de cantar 1965-2022, va començar
el passat dia 27 a un Beacon Theater de Nova
York ple de gom a gom, i continua ara per diferents ciutats de l’Amèrica Llatina i Espanya. L’últim concert, el que clourà una carrera musical
immillorable, serà el que es farà al Palau Sant
Jordi de Barcelona el 23 de desembre.

Espais ocults
L’Open House de Barcelona se suma al ‘Model. Festival
d’Arquitectures’ obrint les portes de vuit “espais ocults i
sorprenents” de la ciutat entre els dies 9 i 15 de maig.
Aquests espais són el Taller Masriera (l’Eixample), el sanatori antituberculós de Collserola (Sarrià-Sant Gervasi), el
centre de col·leccions del Museu d’Història de Barcelona
(Sants-Montjuïc), el magatzem municipal Canyelles (Nou
Barris), l’umbracle del parc de la Ciutadella (Ciutat Vella) i
la Casa Tosquella (Sarrià-Sant Gervasi). S’oferiran visites
guiades a aquests espais a càrrec d’experts.

Llibres

?

J O A N

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

M A N U E L

S E R R AT

Ser un cantautor de renom

És una de les grans figures de la música de casa nostra

Començar la seva gira de comiat

QUÈ HA FET

Ho ha fet amb bon peu, omplint un teatre a Nova York

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Admiració

Li reconeixen el talent i el mèrit de tenir una carrera tan llarga

Música

Pelis i sèries

La vila perduda
Max Gross

La pell fina
Carmen Marfà i Yago Alonso

1963
Els Pets

Alcarràs
Carla Simón

La petita comunitat jueva de Kreskol ha
viscut aïllada de la resta del món durant
dècades. No ha patit la barbàrie de l’Holocaust ni la Guerra Freda, però tampoc
ha gaudit de les comoditats dels avenços
tecnològics com l’electricitat o els cotxes.
Fins que, un dia, la Pesha Lindauer s’escapa
bosc enllà després d’un divorci amarg i
violent, provocant el pànic dels rabins.

El Nacho i la Miranda, una jove parella de
Barcelona, visiten uns amics que acaben
de ser pares per conèixer el petit Jan. Tot
sembla anar bé fins que el Nacho deixa
anar que el bebè de l'Eloi i la Sònia... és
molt lleig. A partir d’aquí, l’ambient s’enrareix i comencen a sortir a la llum altres
veritats que fins ara cadascú guardava.
A la Sala Flyhard de Barcelona.

Els Pets han publicat el seu tretzè àlbum,
1963 (RGB), “un disc sense colorants”, on
toquen “només els membres del grup, en
una aposta austera amb poca instrumentalització”, ha explicat el cantant
de la banda, Lluís Gavaldà, en una entrevista a l’ACN. El mític grup de Constantí
considera que amb aquest nou treball
han retornat a la seva essència.

Durant generacions, la família Solé ha cultivat una gran extensió de presseguers
a Alcarràs, una petita localitat rural lleidatana. Però aquest estiu, després de vuitanta anys, pot ser que sigui l’última collita. Després de l’èxit d’Estiu 1993, Carla
Simón s’ha coronat amb Alcarràs, la
pel·lícula que li ha valgut l’Ós d’Or a la Berlinale i que ja omple els cinemes.
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ESTILS DE VIDA
Detectar l’assetjament escolar
Foto: Pexels

i

INFÀNCIA

assetjament escolar o bullying és una xacra que ha existit
sempre i que, malauradament, lluny de desaparèixer, en els
últims anys ha trobat noves vies per atacar les víctimes, com
les xarxes socials. Per tant, si tens un fill en edat escolar, és normal
que algun cop t’hagis preocupat per la possibilitat que estigui patint assetjament o ciberassetjament per part de companys. Abans
d’angoixar-te, para atenció als senyals que et poden ajudar a detectar si el teu fill ho està passant malament a l’escola. El Departament d’Educació de la Generalitat n’assenyala uns quants.
El seu estat d’ànim et pot donar pistes. Fixa’t en si té ansietat
els diumenges a la nit o l’últim dia de vacances, si li ha baixat
l’autoestima, si té canvis de caràcter bruscos o si ha tallat la comunicació amb tu. També pot ser que tingui malestar físic (vòmits, mal de cap...), que presenti ferides o cops o que el seu material escolar estigui malmès. Sospita també si li canvien els hàbits (li costa dormir o perd la gana) i, sobretot, si et diu que no
vol anar a l’escola o et demana que l’hi portis o el vagis a buscar.
També és sospitós que augmenti la freqüència en què et demana diners i que no convidi mai ningú a casa i no vulgui sortir-ne.

Les claus
ESTAT D’ÀNIM
SENYALS FÍSICS

Ansietat els diumenges o l’últim dia de vacances, canvis de
caràcter bruscos, baixa autoestima i manca de comunicació
Malestar físic (vòmits, mal de cap...); cops, ferides o altres
marques de violència i material escolar destrossat

HÀBITS

Dificultat per dormir, pèrdua de la gana i, sobretot, insistència
a no anar a classe i perquè l’hi portis o el vagis a buscar

ALTRES

Petició freqüent de diners sense dir el motiu i soledat total:
que no surti mai de casa i tampoc hi vulgui convidar ningú
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