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El suïcidi: un problema
social de primer ordre
envoltat de silenci

La nova regidora d’ERC, Maria Gassol,
diu que Ciutat Vella “està deixada”
en la seva presa de possessió
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Es dispara la xifra de contagis
per coronavirus al districte
Al Ciutat Vella hi ha més de 350 contagiats per cada 100.000 persones i al Raval la situació és molt delicada pàg 6

És urgent
Denuncien el retard de la reforma de la Rambla pàg 6
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La seu central de Correus
serà d’aquí a dos anys un
centre d’innovació digital
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Indignació al sector pels
bars i els restaurants tancats
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L’hora de trencar el tabú
» El suïcidi és la primera causa de mort prematura entre homes de 15 a 44 anys i la segona en dones
» “No parlar-ne no farà desaparèixer el problema”, diu el psicòleg responsable del telèfon de prevenció
Albert Ribas/Júlia Gamissans
BARCELONA
El suïcidi és la primera causa de
mortalitat prematura en homes de
15 a 44 anys a la ciutat de Barcelona i la segona en dones, per darrere del càncer de mama. Es
tracta d’una xifra impactant però
que és la crua realitat.
Per què es parla tan poc del
suïcidi quan és una de les principals causes de mort entre la població jove i de mitjana edat?
Sempre ha estat una qüestió tabú
i ho segueix sent. “És un tema tabú
perquè hi havia el pensament que
parlar del suïcidi podia tenir un
efecte contagi. Això pot ser cert
d’alguna manera, depenent de
com se’n parli, però hi ha evidència científica que no parlar-ne no
fa que el problema desaparegui”,
afirma Sergio García, psicòleg de
la Fundació Ajuda i Esperança i
cap del projecte del Telèfon de Prevenció del Suïcidi que va posar en
marxa l’Ajuntament a l’agost i
que aquesta entitat gestiona. El
número és el 900 92 55 55 i el servei és gratuït les 24 hores del dia
durant els 365 dies de l’any.
“A Espanya els últims 20 anys
hi ha hagut la mateixa taxa de
mortalitat per suïcidis. Els accidents de trànsit han baixat perquè
hi ha hagut una estratègia nacional però amb el suïcidi tot just es
comença”, explica García. De fet,
aquest psicòleg lamenta que, del
suïcidi, les administracions “en
parlen molt però no ho materialitzen”. És per aquest motiu que
celebra que l’Ajuntament hagi
mogut fitxa amb la creació d’aquest servei telefònic.
MÉS DE 4 TRUCADES AL DIA
El Telèfon de Prevenció del Suïcidi es va posar en marxa el 6 d’agost i, segons les xifres més ac-

tualitzades, que fan referència al
16 d’octubre, havia rebut 323 trucades, cosa que significa una mitjana de 4,5 al dia. D’entre totes les
trucades, tal com detallen des de
la Fundació Ajuda i Esperança, la
meitat les van fer persones amb
conducta suïcida. En paral·lel,
una de les dades que crida més l’atenció és que en dos mesos i pocs
dies s’han fet cinc rescats. “Estem
parlant de situacions on el suïcidi era imminent o estava en curs”,
precisa García.
A banda d’evitar el suïcidi, l’altre objectiu d’aquest programa és
vincular les persones afectades
amb la xarxa de salut mental o
amb altres espais d’ajuda com poden ser els serveis socials. “Fem
un acompanyament i ocupem
un espai que no existia”, explica
García, que de moment fa una
bona valoració d’aquest servei
tot i el poc temps que porta en
marxa. “El nivell de coneixement
del telèfon és baix però ja hem po-

La societat ha abandonat i invisibilitzat sistemàticament les persones amb malalties mentals i el suïcidi. Foto: Arxiu

gut intervenir en força casos.
Com més aviat intervenim millor,
però sempre hi ha diferents moments perquè la conducta suïcida té un recorregut”, afegeix.
PARLAR DE LA SALUT MENTAL
En tot aquest escenari, el centre
del problema l’ocupa la gent jove
i de mitjana edat, que són les
franges de població amb més
taxes de suïcidi. “La nostra societat és adultcentrista i està enfocada en el món de l’adult perquè és el productiu. És evident
que una societat que no dona importància a les cures i posa la productivitat al centre de tot deixa
moltes ferides emocionals”, afirma Isaura González, membre
del secretariat i responsable dels
projectes de suïcidi juvenil i salut mental al CNJC, fent referència al fet que la falta de cures
emocionals provoca que un 20%
dels joves hagin pensat algun
cop en treure’s la vida.

Gónzalez, al mateix temps,
reivindica que els Centres d’Atenció Primària (CAPs) haurien de
tenir una perspectiva de salut
mental i que els trastorns mentals
no han de quedar abandonats a les

CONFINAMENT
I SUÏCIDI
4El confinament causat
per la pandèmia ha provocat que les xifres de suïcidi
al conjunt de Catalunya
hagin baixat. Des de la Fundació Ajuda i Esperança,
però, alerten que les conseqüències d’un confinament es noten més al cap
d’uns mesos i que les xifres
poden tornar a créixer.
urgències. I és que les xifres parlen per si soles. El 90% de les
morts per suïcidi estan vinculades
amb una afectació mental. I, se-

gons l’última anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Departament de
Salut), 126 dones i 333 homes es
van suïcidar l’any 2018.
En aquest escenari, la secretària de l’entitat Després del Suïcidi-Associació de Supervivents
(DSAS), Anna Lara, lamenta que
des de les administracions públiques encara queda molt camí per
recórrer en plans de prevenció
contra el suïcidi. “Fa dos mesos
que s’ha obert el primer telèfon dedicat a cobrir aquests casos, la línia de l’esperança. Però encara no
hi ha una crida a la salut mental
general, i es podrien evitar moltes
morts”, diu Lara mentre recorda
que la majoria de familiars que
han perdut un jove s’han quedat
en xoc perquè no s’imaginaven
que tenia un patiment interior tan
gran. La direcció, doncs, sembla
clara: trencar el tabú per aconseguir que menys homes i dones se
suïcidin i abocar més recursos a
aquesta greu problemàtica social.
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Els semàfors

La lupa

Una reflexión más seria
per Food Service Institute

Ajuntament

La campanya ‘Reforma la Rambla’
denuncia que la reforma de l’avinguda no
ha fet cap pas endavant d’ençà que es va
aprovar el juny del 2016. L’Ajuntament
s’hi va comprometre però de moment el
projecte dissenyat no s’ha posat en marxa.
pàgina 6

Districte

El indiscriminado “cierre usted ma- ho a impedir la actividad económica sin ¿no debería haber una gradación de
ñana su restaurante” merece una re- unos criterios objetivos y a su vez las limitaciones en función de las
adoptados por la comunidad? Y, en caso condiciones básicas del local?
flexión más seria.
Por otro lado, antes de decidir, habría
Por un lado, habría que explicar las de ser así, ¿no debería argumentarse
que estudiar las consecuencias para
medidas. ¿Por qué las medidas adop- con datos objetivos?
¿Está demostrado que la hostele- evaluar también cómo hacerles frente...
tadas para restringir o cerrar los ba¿A cuántos negocios (directa o indires y restaurantes son distintas en las ría sea un vehículo especialmente nerectamente) afecta el cierre?
diferentes zonas de Espa¿Podrán resistir? Restauña? ¿No sería lógico adop¿Está demostrado que la hostelería sea rantes, bares, proveedores...
tar un patrón común y obMuchos, muchísimos.
jetivo ante las restriccioun vehículo especialmente nefasto
¿A cuántos trabajadones?
res y empresarios afecta?
¿Por qué las medidas
en la propagación de la Covid-19?
Autónomos, empresarios y
adoptadas para restringir o
trabajadores... Muchos,
cerrar bares y restaurantes
son distintas en los diferentes países fasto en la propagación de la Covid-19, muchísimos.
Medidas como la tomada por la adde Europa o del mundo? ¿No sería ló- por encima de otras ofertas comergico armonizar? ¿Para qué es la CEE? ciales? Si hay información que lo ava- ministración catalana requieren más
explicaciones y más respuestas.
¿Desarrollo de políticas comunes?
le, muéstrese. Y si no, genérese.
El desarrollo de una actividad eco¿Puede echarse el candado de un día
¿Es lo mismo una terraza que un
para otro a toda la actividad económi- local interior sin ventilar? Frente a la nómica no puede limitarse arbitraca de un sector? ¿Es legítimo el derec- radicalidad de las medidas de cierre... riamente.

El Districte ha anunciat una bateria de
120 mesures per mirar de revertir la crisi que la pandèmia està causant a Ciutat
Vella. Entre els objectius hi ha diversificar l’economia, millorar l’espai públic
i enfortir els drets socials bàsics.
pàgina 6

Barcelona Comerç

La Fundació Barcelona Comerç ha expressat el seu suport al sector de la restauració pel tancament dels bars i restaurants decretat per la Generalitat. L’entitat
defensa que el sector havia fet bé la feina
per garantir la seguretat als seus locals.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@UrgenPSMar

Situació de l’Hospital
del Mar a 19 d’octubre:
La Unitat 70, tancada. El
78% de la nostra UCI ja són pacients de
Covid-19. 163 pacients a urgències.
Més de 40 superen les 24 hores a una
camilla. El més antic supera les 170 hores. Els passadissos plens de gent gran,
molts d’ells sospites serioses de Covid.

@yeyaboya
No puc estar contenta
amb la sentència. Condemnen els meus companys per permetre el debat de dues
lleis que jo vaig signar i entrar a registre. Ells, desobediència, i Carme Forcadell, onze anys de presó. La parcialitat de la justícia és aquí.
[El TSJC ha absolt Mireia Boya]

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
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@abelcaldera
Tancar els bars aplanarà la corba de contagis.
Ok. Però això ho ha de
pagar en exclusiva el cambrer del bar
del costat de la feina o l’autònom del
bar de la plaça, mentre la propietat del
local els continuarà cobrant el lloguer;
el banc el préstec de la reforma i Endesa la llum?

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@ferrsitoo
A la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de BARCELONA, en una assignatura virtual, una professora acaba de dir: “Voy a cambiar al castellano,
que no me acordaba que estaba hablando en catalán”. No tinc paraules. No
entenc res.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
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Habitatge | Volen pisos públics als solars de Santa Madrona

Octubre 2020

Diferents entitats del districte i de la ciutat, units en la plataforma Habitem les Drassanes,
han demanat que l’Ajuntament aposti per fer pisos públics als solars de Santa Madrona. Fa
unes setmanes es va conèixer la intenció de la propietat de fer-hi una residència d’estudiants.

Més de 350 contagis per cada
100.000 persones al districte
» Ciutat Vella és el lloc de la ciutat on la pandèmia està més disparada
» El barri que té una situació pitjor, amb molta diferència, és el Raval
CORONAVIRUS4Ciutat Vella està
patint com cap altre lloc de la ciutat la pandèmia del coronavirus.
De fet, des de fa no gaires dies el
districte ha superat la barrera
dels 350 contagis per cada
100.000 persones, unes xifres
que no tenen equivalència en cap
altre districte.
El gran augment es va produir
entre la setmana del 28 de setembre i la del 4 d’octubre i la del
5 d’octubre i l’11 d’octubre. A la
primera, les xifres eren de 222 casos per cada 100.000 persones,
mentre que a la següent el nombre de casos es va enfilar fins als
354 per cada 100.000 persones.
La setmana següent, la del 12 al 18
d’octubre, la xifra era gairebé la
mateixa, de 352 casos.
El barri on la situació és més
delicada és, amb molta diferència,
el Raval. Del 15 al 22 d’octubre s’hi
van detectar 161 nous positius,
una xifra que no se supera en cap
altre barri de la ciutat. Pel que fa

Una imatge recent de la plaça dels Àngels. Foto: Línia Ciutat Vella

als altres barris del districte, entre aquests mateixos dies es van
detectar 56 casos al Gòtic, 46 a
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i 34 a la Barceloneta.

MESURES DEL DISTRICTE
Enmig d’aquest escenari, el Districte va presentar el 19 d’octubre
una bateria de 120 mesures per
mirar de combatre la crisi causada per la pandèmia. Les me-

sures, que tenen un pressupost
de dos milions i mig d’euros,
estan dividides en tres eixos: la
voluntat de tenir un model econòmic més diversificat, enfortir
els drets socials bàsics i millorar
les condicions de l’habitatge i l’espai públic. En paral·lel, cal recordar que el conjunt del barri del
Raval passarà a formar part del
nou Pla de Barris. Fins ara només
en forma part la zona sud.

Gassol, nova regidora d’ERC:
“Ciutat Vella està deixada”

POLÍTICA4Marina Gassol és des
del 13 d’octubre regidora d’ERC a
l’Ajuntament en substitució de
Maria Buhigas, que al setembre va
renunciar per motius professionals. Durant l’acte de presa de possessió del càrrec amb l’alcaldessa
Colau, Gassol va fer referència a la
situació actual de Ciutat Vella i va
afirmar que aquests últims anys ha
vist “la mala deriva del desgovern
que pateix Barcelona i molt especialment Ciutat Vella”.

Durant el seu discurs, Gassol
va denunciar que el districte està
“cap cop més brut i deixat” i va lamentar que el tràfic de drogues
s’ha convertit en “una activitat
massa present”. Segons la republicana, “cada dia que passa és un
dia perdut” i va avisar que “si perdem Ciutat Vella, perdrem Barcelona, i no ens ho podem permetre”. Per acabar, va dir que assumeix el càrrec amb “responsabilitat, orgull i il·lusió”.

La seu central de Correus serà
un centre d’innovació digital

TECNOLOGIA4Un acord firmat
entre l’Ajuntament, Correus i
el Consorci de la Zona Franca
servirà per convertir la seu central de Correus, situada a la plaça Antonio López i al carrer Àngel Baixeras, en un centre d’innovació digital.
Així doncs, està previst que
en un termini màxim de dos
anys el Consorci rehabiliti els
edificis perquè el centre es pugui
posar en marxa. Segons l’alcaldessa Colau, es tracta d’un “projecte clau” que permetrà crear
“un gran pol econòmic” en un

edifici “emblemàtic” que actualment està “infrautilitzat”.

QUEIXES VEÏNALS
El projecte, però, no ha agradat a
tothom. És el cas de la plataforma CAP Gòtic Nou Ja!, que considera que l’annex de l’edifici
d’Àngel Baixeras hauria d’acollir
el llargament reivindicat nou
CAP. La plataforma considera
que és el millor lloc després de
veure els estudis tècnics que s’han
fet. Colau, per la seva banda, ha
reafirmat el “compromís ferm”
del seu govern amb el nou CAP.

El retard de la reforma de
la Rambla, en un comptador

URBANISME4La campanya ciutadana ‘Reformem la Rambla’ va
posar en marxa a mitjans d’octubre un comptador de més de nou
metres a l’edifici del Cafè de l’Òpera, al balcó del número 74 de
l’avinguda, per reivindicar la reforma que va aprovar l’Ajuntament el juny del 2016. El comptador anirà marcant cada dia el retard del projecte.
En la presentació de la campanya, es va recordar que la transformació de la Rambla acumula
més de 1.600 dies de retard. “Si la
Rambla no s’arregla, Barcelona
tampoc”, va apuntar l’impulsor de
la campanya, Enric Pantaleoni. La

iniciativa també inclou lones per
als balcons, més de 5.000 cartells
que s’han enganxat pel carrer i
una campanya digital per recollir
signatures.
La campanya també té el suport d’Amics de la Rambla. L’expresident de l’entitat, Joan Oliveres, que va ser un dels impulsors
del pla especial que va aprovar l’Ajuntament el 2016, va afirmar
que “la campanya no busca la confrontació”. Amics de la Rambla, al
mateix temps, van denunciar que
no han tingut cap contacte amb
l’Ajuntament “en els tres pitjors
mesos dels últims anys”, fent referència a l’estat d’alarma.
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#EnsEnSortirem

La Renda Garantida de Ciutadani
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més de 137.100 pe

» Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més

300 milions d’euros per als CAPs

ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) respecte de les persones beneficiàries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a percebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels titulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades presentades a finals de setembre
per la Generalitat.
L’import de la nòmina ha augmentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 milions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vigents és el més elevat des de l’aprovació de la llei de l’RGC, superant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vital (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els expedients vigents d’RGC.
L’inici de la pandèmia de la Covid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones beneficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous perceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos anteriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

SALUT4El Departament de Salut va explicar a principis de setembre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Catalunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat suposa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció primària, clau per ser la porta d’entrada al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció primària com la punta de llança per frenar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.
El Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària contempla, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diverses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de
lut del país.
En aquest sentit, la consellera
Salut, Alba Vergés, remarca que e
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini,“amb la construcció d’un
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència.“No només tractem la
laltia, sinó la paraula salut en tot
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<
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“Havíem d’obrir els centres per
garantir el dret a l'escolarització”

ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’educació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.
El conseller va fer un agraïment públic al professorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 mesos després del seu tancament. “No haguéssim pogut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips directius i dels claustres de mestres i professorat”, va afirmar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.
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48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o complements i que són del col·lectiu activable laboralment reben la prestació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del programa perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables laboralment. Així doncs, han aconseguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observantse una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modificacions d’expedients de l’RGC i complements, entre els mesos de gener i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que suposa un ritme mitjà de 4.630 resolucions mensuals. Les sol·licituds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una reducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.
Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha permès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

tat amb 48 milions d'euros per compensar les desigualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres educatius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades.
El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 mesures concretes. La reducció de les barres econòmiques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'abandonament escolar i el foment de l'orientació d'àmbit comunitari són alguns dels pilars d’aquest ambiciós pla presentat a finals de juliol.
"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treure-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<
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SANTS – MONTJUÏC/ El districte de SantsMontjuïc és el més extens de Barcelona, amb
una superfície de 2.090 hectàrees, que representa gairebé la cinquena part del terme
municipal. Aquesta heterogeneïtat del territori es tradueix en una gran diversitat social
i humana. Però quan es parla de places encisadores, són molt pocs els que pensen en
aquest districte. Potser no saben que estan
equivocats. A Sants-Montjuïc hi ha places
que has de conèixer. Més enllà de la famosa
plaça d’Osca, una de les més tradicionals del
barri de Sants, rodejada d'edificacions típiques del segle XIX, n’hi ha d’altres que no
tenen pèrdua, sobretot al barri del Poble-sec.
Envoltada d’arbres, edificis i petits comerços s’amaga la plaça del Setge de 1714,
on confluïen el barri de l’Eixample de Santa
Madrona i el barri de la França Xica. La

La plaça del Sortidor
és punt de trobada
de veïns i veïnes que es
refugien en aquest lloc
amb caràcter propi
plaça és un espai molt freqüentat pel veïnat del districte, especialment durant la
Diada nacional de Catalunya, l’Onze de Setembre, quan s’omple d’ofrenes i senyeres
que commemoren aquest fet històric. Antigament, les edificacions tenien altres
usos, encara visibles avui dia.

Sense moure’ns del Poble-sec, aquest
barri té una de les places més carismàtiques
de Barcelona. Envoltada de restaurants, edificis i petits comerços, la plaça del Sortidor
és punt de trobada de veïns i veïnes que es
refugien en aquest peculiar espai. Hi destaca la font de la plaça, igual que la de Canaletes, i el Centre Cívic El Sortidor, on es
programen tallers i exposicions que animen
la vida de barri. Per la seva forma quadrada,

havia de ser l’eix del creixement urbanístic
del Poble-sec, però no ho va arribar a ser mai
a causa de la posterior construcció desordenada dels carrers. Actualment encara és
un lloc de trobada destacat amb un caràcter
propi excepcional.
Com també ho és la plaça de Santa Madrona. Entre el carrer de la Font Honrada i el
carrer de Grases, els seus restaurants i petits
comerços la converteixen en un espai que

Una de les millors vistes de la ciutat
i del mar, al viaducte de Vallcarca
GRÀCIA/ Quatre lleons alats coronen la gran estructura de
formigó armat amb ferro que sorprèn qualsevol que passa pel barri de Vallcarca i els Penitents. És el viaducte de
Vallcarca, un pont que uneix els dos cims d’aquest barri i
que ofereix una vista impressionant de la ciutat fins al mar.
Vallcarca era un antic nucli d’estiueig on les famílies cercaven la pau que la ciutat ja no oferia. Enfilant-se per les faldes dels turons, es van edificar cases d’estiu que convivien
amb les masies dels pagesos als nombrosos camps de conreus de la zona. Un paisatge que encara sorprèn els visitants
quan miren cap als turons i els veuen esquitxats de petites
cases construïdes amb un cert desordre urbanístic.
A una banda, el Coll, a l’altra, el Putxet, i al mig una riera que semblava insalvable, fins a la construcció del pont.
El viaducte de Vallcarca és una gran obra d’enginyeria civil de l’arquitecte Miquel Pasqual Tintorer, en la qual per primera vegada es va aplicar el formigó armat amb ferro per
poder cimentar una construcció a les lleres d’una riera.
Passar pel viaducte és tota una experiència perquè hi
ha una de les millors vistes de Barcelona i el mar.

conserva les tradicions més arrelades del
Poble-sec, on tenen lloc activitats programades i festes populars. Des d’aquí s’inicia,
per exemple, el conegut aplec de Santa Madrona, que porta els visitants fins a l’ermita
de Montjuïc.
Amb tot, tres places a les quals se’n podrien afegir d’altres d’arreu del districte i que
fan de Sants-Montjuïc un lloc on poder endinsar-se en aquella llunyana vida de poble.

Redescobreix la ciutat:
el bus Barcelona Panoràmica
BARCELONA/Una molt bona opció per redescobrir la ciutat és amb el bus Barcelona Panoràmica, una ruta molt
especial, guiada en viu en català i castellà, amb la qual es
poden veure els llocs més emblemàtics de Barcelona des
d’una altra perspectiva. Un recorregut inoblidable que et
permet retrobar-te amb la Barcelona més autèntica. Gaudeix dels grans carrers, les avingudes, els edificis i els monuments més representatius. No et perdis la Sagrada Família, la Casa Batlló, el Recinte Modernista de Sant Pau i
l’Anella Olímpica, entre altres. Descobreix les històries i els
secrets més amagats d’aquests punts d’interès de la ciutat de la mà dels guies oficials. Tens temps fins a l’1 de novembre per pujar a bord i gaudir d’una tarda màgica.

la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT
@visitbarcelona
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L’aqüeducte de Ciutat Meridiana:
història viva de l’aigua a la ciutat

NOU BARRIS/ Quan a les acaballes del segle XIX
Barcelona va començar a créixer i els abastiments
d’aigua es van fer insuficients, es van construir diverses infraestructures per proveir la ciutat, entre
les quals hi havia l’aqüeducte de Ciutat Meridiana. Aquesta gran construcció, que avui dia encara es pot veure elevant-se en dos trams als
torrents de Tapioles i de la Font Magués, portava
aigua des de les rieres de Ripoll i Caldes.
ELS RECORREGUTS DE LES RIERES
Situat al peu de les muntanyes de Collserola,
Nou Barris sempre ha tingut infraestructures
vinculades amb l’abastiment d’aigua de Barcelona que han deixat un llegat arquitectònic
sorprenent. Un dels principals exponents és,
doncs, l’aqüeducte de Ciutat Meridiana, avui
dia en desús, que s’eleva imponent al districte.

Aquest canal de conducció d’aigua formava part de l’aqüeducte del Baix Vallès que
va projectar Andreu Marí i que va finançar el
banquer Manel Girona. Va ser construït a les
acaballes del segle XIX aprofitant que Barcelona estava creixent i que el Rec Comtal i els
pous començaven a ser insuficients per proveir la ciutat. L’aqüeducte feia 18 quilòmetres
de llargada i conduïa 1.700 metres cúbics d’aigua al dia des de les rieres de Ripoll i Caldes.
REVITALITZAR LA HISTÒRIA
Entre els alts edificis d’habitatges que defineixen actualment aquesta part de Nou Barris, l’aqüeducte de Ciutat Meridiana destaca com un
dels monuments històrics que conserva el districte. Per aquest motiu, l’any 2012 l’Escola Mestre Morera va treballar en un projecte conjunt

amb el Museu d’Història de Barcelona anomenat Patrimonia’m que va servir per fomentar la
conservació de l’aqüeducte de Ciutat Meridiana i fer-ne valer la rellevància històrica.
EL REC COMTAL
De fet, també al districte de Nou Barris, en
aquest cas al barri de Vallbona, l’aigua del ja
citat Rec Comtal baixa descoberta com ho feia
segles enrere i alguns veïns l’utilitzen encara
per regar els horts.
Aquest canal, que va estar actiu fins al segle
XIX, va ser el principal subministrador d’aigua
a Barcelona durant gairebé un mil·lenni. Avui
dia, el seu tram descobert transcorre en un entorn verd i tranquil, allunyat del bullici de la ciutat. L’aigua és transparent i hi viuen peixos,
granotes, ànecs i cignes.

Quan la Casa de la Lactància
acollia nens desemparats
EIXAMPLE/ El nom de l’edifici ve precisament de l’objectiu amb què va ser construït a
principis del segle XIX, gràcies al mecenatge
social de la burgesia: la Casa de la Lactància
acollia nens desemparats i un hospital maternal on moltíssimes dones van donar a llum
les seves criatures. Ara és una residència per
a la gent gran.
MODERNISME SOBRI
L’arquitecte Pere Falqués va projectar la Casa
de la Lactància l’any 1907 i Antoni de Falguera va enllestir-ne la construcció el 1913.
És una preciosa casa modernista de façana
de ceràmica blava i finestres neogòtiques,
senzilla en les formes però d’estil clarament
modernista. A l’interior s’hi conserven en perfecte estat els vitralls modernistes, la clara-

boia del sostre, les baranes de ferro forjat i els
arrambadors de mosaic en ceràmica. A la façana, un relleu escultòric que és una al·legoria de la infància recorda els orígens de
l’edifici.
DE LA INFANTESA A LA TERCERA EDAT
La Casa de la Lactància, situada a la Gran Via
de les Corts Catalanes, 475, es va construir,
doncs, com un projecte de mecenatge social
per atendre i alimentar els nens desemparats.
Era el lloc on les nodrisses donaven el pit a
nens aliens a canvi d’uns diners. Fins al 1980
va funcionar com a hospital maternal i se’l coneixia com La Maternitat. Actualment l’edifici
és la seu de la Residència Municipal Francesc
Layret, de manera que ha passat d’acollir infants a atendre persones de la tercera edat.

Sant Martí
L’extraordinari parc
de Diagonal Mar
Ramificant-se en estanys com si es
tractés d’uns aiguamolls contemporanis, el parc de Diagonal Mar és
un espai on el blau de l’aigua comparteix protagonisme amb el verd
de la vegetació exuberant. Dissenyat pel tàndem d’arquitectes Miralles i Tagliabue, és el segon parc més
gran de Barcelona i una de les obres
contemporànies que van marcar la
recuperació de la zona del Fòrum.
Situat a la nova Barcelona del
Fòrum, als terrenys que antigament ocupava una fàbrica, el parc
de Diagonal Mar s’estén al llarg de
14 hectàrees que es ramifiquen per
bandes diferents, barrejant-se amb
la ciutat i obrint un espai natural
molt diàfan. Cadascuna d’aquestes
bandes s’uneix com un trencaclosques amb l’altra, mitjançant camins
que també es ramifiquen i amb l’ajuda de llarguíssims bancs que
evoquen les onades del mar.
A IMATGE D’UNS AIGUAMOLLS
Segons expliquen els seus col·laboradors, el dia que els arquitectes
van visitar els terrenys havia plogut
i tot era ple de tolls d’aigua i gavines. I aquella imatge de seguida
els va inspirar la idea de fer un
espai que evoqués uns aiguamolls. Un espai on el verd de la
gespa i la vegetació es barreja amb
el blau de l’aigua del gran llac, dels
estanys i de les fonts, que té com a
resultat una fusió de colors present
en tota l’extensió del parc.
Una estructura tubular elevada,
que recorda una teranyina treballada per una aranya, és la guardiana del parc. Aquesta línia en
moviment abraça, de tant en tant,
jardineres en suspensió que recorden l’arquitectura orgànica de Gaudí.
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Eix Raval | Proposta per limitar el trànsit

líniaCiutatVella.cat

Octubre 2020

L’Eix Comercial del Raval ha proposat al districte que, per fer més fàcil la mobilitat i així afavorir
el comerç, es limiti el trànsit al barri durant unes hores cada dia. Des de l’entitat creuen que
la mesura pot ajudar a frenar la progressiva desaparició que està patint el comerç del barri.

Indignació al sector pel
tancament de bars i restaurants

RESTAURACIÓ4El tancament de
bars i restaurants que va fer efectiu la Generalitat el 16 d’octubre,
i que està previst que duri 15 dies,
ha causat un gran malestar entre
el sector de la restauració.
Des de la Fundació Barcelona Comerç es mostren totalment
en contra de la mesura, ja que
creuen que “tindrà un greu impacte i greus conseqüències en el
sector”. Els responsables de l’associació consideren que la mesura pot ser l’estocada definitiva
per a molts bars i restaurants després de viure uns últims mesos
molt complicats per culpa de la
pandèmia. “Ha fallat l’anticipació.
No pot ser que després de set mesos, la gran solució per aturar la
pandèmia sigui tancar bars i restaurants i limitar l’aforament als
comerços. Aquestes noves mesures obligaran a abaixar de forma definitiva la persiana a molts
establiments”, afirma Salva Vendrell, president de l’entitat.

Els restauradors, contra el tancament dels seus negocis. Foto: M. Casado / ACN

El Gremi de Restauració, per
la seva banda, ha recordat que els
9.000 restauradors de la ciutat
deixen de tenir ingressos però seguiran tenint despeses. El seu
president, Roger Pallarols, diu
que el tancament enviarà 80.000
treballadors als ERTO i reclama
mesures “raonables” que permetin combinar la reducció del
ritme de contagis amb la feina
dels restauradors.

D’altra banda, Barcelona Comerç també ha denunciat els ‘botellons’ i les cues als centres comercials que es van veure el cap
de setmana del 17 i 18 d’octubre.
Segons l’entitat, que s’ha mostrat
desconcertada i molt preocupada,
les imatges contrasten amb el
“control que l’hostaleria i la restauració han estat fent fins ara als
seus establiments”. “Hi ha manca de coherència”, conclouen.

Bàsquet | El CB Ciutat Vella veu com l’inici del curs s’ajorna

El CB Ciutat Vella no debutarà a la Copa Catalunya masculina, com a mínim, fins el cap
de setmana del 31 d’octubre i l’1 de novembre. Això és així per l’ajornament de l’inici
de totes les competicions organitzades per federacions catalanes pels rebrots de Covid.

Lloguers al 50% pels locals
tancats per força pel virus

LOCALS4La Generalitat reduirà
a la meitat els lloguers dels locals
comercials tancats forçosament
per la pandèmia en cas que arrendatari i propietari no es posin d’acord en altres modificacions, segons ha avançat l’ACN.
La mesura preveu que els llogaters puguin demanar canvis
“raonables” en les condicions del
contracte però que, si no hi ha
acord a través de la negociació, es
forci la reducció al 50% del lloguer

mentre duri la suspensió total de
l’activitat o la reducció proporcional en cas de restriccions parcials.
Per donar cobertura legal a la
mesura, el Govern haurà d’aprovar en el termini màxim de dos
anys un nou projecte de llei per incorporar a l’ordenament jurídic
una clàusula especial. Aquesta
permetrà establir la regulació necessària per renegociar un contracte en cas de “canvis imprevistos de circumstàncies”.

Esports

S’acaba l’era d’Esteller al CNB
» Víctor González, que fins ara era el seu segon, agafa les regnes de la banqueta dels cenebistes
» Les lligues ja estan en marxa però Barcelona i Barceloneta també estan pendents d’Europa
Pau Arriaga
LA BARCELONETA

Serà estrany, molt estrany, mirar
cap a la banqueta del CN Barcelona i no veure-hi Toni Esteller
donant instruccions, però des de
principis d’aquest mes l’etern
entrenador ja no és al capdavant
del conjunt cenebista. El passat
dia 5 el club publicava un comunicat anunciant la marxa del tècnic, després de 30 anys, però
explicava també que seguirà vinculat al club i a la secció “en qualitat d’assessor i representant
institucional”. Esteller tanca una
etapa llarga i brillant a la Nova Escullera en la qual pot presumir
d’haver conquerit set lligues, set
Copes del Rei i dues Copes LEN.
El seu relleu, però, no necessitarà un procés d’adaptació gaire llarg, ja que l’escollit és Víctor
González, fins ara segon entre-

nador, que assumeix amb ganes
“el repte i l’oportunitat”, segons
va explicar a Waterpolista. González té paraules d’elogi per a Esteller (“treballar amb ell va ser
molt fàcil des del principi”) i assegura que vol contribuir al creixement del club.
ELOGIS D’ARREU
Una notícia d’aquestes característiques, però, va despertar una
onada de mostres de reconeixement per part del món del waterpolo. Rivals històrics com el Canoe,
les federacions Catalana i Espanyola de Natació, tècnics com el del
CN Catalunya Xavi Tato García i
del CN Sant Andreu Javi Aznar, el
seleccionador estatal David Martín i exjugadors com Dani Moro i
Jordi Sans van tenir paraules de record cap a l’històric entrenador.
UN CURS ATÍPIC
L’adeu d’Esteller, doncs, ha estat la notícia que ha trastocat

Esteller (a l’esquerra) ha estat l’entrenador cenebista durant tres dècades. Foto: CNB

l’arrencada de la temporada
menys convencional i més atípica de la història, enormement
condicionada pel coronavirus i
la situació sanitària, no només a
la ciutat i al país, sinó al conjunt
d’Europa.
De fet, tant el CNB com l’Atlètic Barceloneta compartiran
el tram inicial de la lliga amb la
disputa d’una nova edició de la

Champions. Els de Chus Martín
tenen una wild card per participar a la fase final, tot i que també hauran de jugar la fase de
grups. El CNAB forma part del
grup B i haurà de jugar contra el
Jadran Herceg Novi de Montenegro, el Waspo Hannover alemany, el Dinamo Tbilisi de Geòrgia, el Ferencvaros hongarès i un
equip de la fase prèvia.

Precisament el Barcelona
serà un dels conjunts que haurà de jugar-se l’accés a la fase de
grups a través de la prèvia; el
CNB viatjarà a Siracusa (Itàlia)
entre els dies 11 i 15 del mes que
ve, on jugarà contra l’Ortigia
italià, l’Steaua romanès, el Jadran Split croat (sobre el paper
el rival més dur) i el Primorac
Kotor montenegrí.

La Seguretat Social, a un clic

Pàgines especials
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» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç
» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla
4El servei T’Ajudem de la Seguretat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alternativa eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a distància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.
Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’accés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Institut Social de la Marina (ISM). L’objectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sentit, T’Ajudem et permet fer els tràmits en el moment que vulguis,
sense esperes.
El nou servei de la Seguretat Social té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciutadans coneguin quines eines tenen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgina web de la Seguretat Social (segsocial.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-social.gob.es). Un cop a dins, cal diferenciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.
CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consultes sobre afiliació, cotització i pagament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes sobre pensions i prestacions econòmiques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat Social, cotització i pagament de deutes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a través de la Seu Electrònica o amb l’a-

i

901 50 20 50
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65
(pensions i prestacions)

901 10 65 70
(cita prèvia)

seg-social.es
sede.seg-social.gob.es
T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

juda de l’assistent ISSA, però cal disposar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identificació, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.
Ara bé, això no és imprescindible per poder fer tràmits: la Seguretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presencial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i comunicacions.
Si un cop provades totes les opcions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues opcions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari online per fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qüestió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’hagi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.
Pel que fa als tràmits relacionats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a través de la Seu Electrònica o trucant al telèfon 901 10 65 70. Tanmateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tramitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina.

Viu en línia
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| Torchlight III
La sèrie Torchlight ja té tercera entrega, un nou videojoc de rol i d’acció
multijugador. Disponible per a Play Station 4, Switch, PC i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

Periodista, presentadora de televisió, escriptora i també actriu. Tot això és Sandra Barneda (Barcelona,
1975), llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomada en Teatre pel
Col·legi de Teatre de Barcelona. Tot i que els últims
anys s’ha convertit en una de les presentadores de referència dels formats d’entreteniment de Telecinco, al
llarg de les seves dues dècades de carrera professional ha treballat a programes i mitjans molt diversos,
sobretot de televisió i ràdio. Actualment, està en boca
de tothom per dues qüestions ben diferents: d’una
banda, presenta el reality show de moda a Telecinco,
La isla de las tentaciones; de l’altra, ha estat la finalista
del Premi Planeta 2020 amb la novel·la Un océano
para llegar a ti. Aquesta dualitat ha obert un debat entre els que la critiquen i els que defensen que les dues
facetes professionals són perfectament compatibles:
es pot presentar un reality i ser bona escriptora.

No em sents
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull l’exposició
‘Nalini Malani. No em sents’ fins al 29 de novembre. En
aquesta mostra, l’artista índia Nalini Malani, guardonada
amb el Premi Joan Miró 2019, presenta una selecció d’obres de tota la seva trajectòria artística, marcada pel
pensament feminista i la denúncia i condemna de la
violència. Les obres de Malani evoquen la vulnerabilitat i
la precarietat de l’existència humana amb una iconografia personal que beu de mitologies antigues i universals,
amb la justícia social, feminista i ecològica al centre.

Llibres

?

S A N D R A

QUI ÉS

...

B A R N E D A

Ser periodista i presentadora de TV

ÉS FAMOSA PER

Presenta ‘La isla de las tentaciones’ a Telecinco

?

Quedar finalista al Premi Planeta 2020

QUÈ HA FET

Amb la novel·la ‘Un océano para llegar a ti’

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Moltes crítiques, però molt més suport

Alguns qüestionen que presenti un reality i guanyi el Planeta

Música

Pelis i sèries

Dona i poder
Jenn Díaz

El silenci dels telers
Anna Maria Ricart

Darle la vuelta
La Pegatina

El juicio de los 7 de Chicago
Aaron Sorkin

L’escriptora i diputada al Parlament de Catalunya Jenn Díaz fa una crida col·lectiva a les dones perquè ocupin, d’una vegada per totes, els llocs de poder que tradicionalment se’ls han vetat. Díaz fa una
mirada al passat per recollir les lluites de
les dones per arribar al poder i recorda
que encara queda molt camí, alhora
que fa un clam a passar a l’acció ja.

A partir d’una idea original de Maria Casellas, Anna Maria Ricart ha adaptat el llibre d’Assumpta Montellà El silenci dels telers. Sota la direcció de Ferran Utzet, Casellas i Andrea Portella donen vida a la Pilar i la Carme, dues dones que van viure
i treballar tota la vida en una de les colònies tèxtils catalanes de finals del segle XIX.
A la sala El Maldà de Barcelona.

L’esperit festiu de La Pegatina ha tornat
amb força en el setè àlbum del grup: Darle la vuelta. La banda de Montcada i Reixac presenta en aquest disc una desena
de cançons, entre les quals hi ha col·laboracions amb artistes d’estils similars,
com El Kanka o Arnau Griso. En menys de
48 hores, l’àlbum ja havia aconseguit superar els quatre milions de reproduccions.

El 1969 es va celebrar un dels judicis més
populars de la història dels Estats Units.
Es jutjava set activistes pacifistes acusats
de conspirar en contra de la seguretat nacional, fet que despertaria diverses protestes socials. Aaron Sorkin, creador d’El
ala oeste de la Casa Blanca, ha tornat a
convèncer públic i crítica amb El juicio de
los 7 de Chicago, estrenada a Netflix.

15 |

Pàgines especials

líniaCiutatVella.cat

Octubre 2020

Ciutat Vella
Amb la Covid-19, a Ciutat Vella
plou sobre mullat
Imatge de la presentació del ‘Compromís Ciutat Vella’ d’ERC, el 26 de febrer de 2020

Jordi Coronas
Regidor president del districte
de Ciutat Vella i portaveu d’ERC
a l’Ajuntament de Barcelona

Ciutat Vella és el districte on tot comença. Aquí neix la història de Barcelona tal com la coneixem. També és el
districte on comencen problemes que
acaben afectant la resta de la ciutat,
com ara la gentrificació, la dependència del sector turístic, la pèrdua de comerç de proximitat o la sobreocupació
de l’espai públic. En definitiva, fa
massa anys que a Ciutat Vella hem començat a perdre ciutat. Aquest districte és l’exemple paradigmàtic de la
manca de planificació. Una mancança
que ha abandonat el rovell de l’ou de
Barcelona en mans del mercat.

La motxilla és massa pesada i la
crisi de la Covid-19 ha fet aflorar els
grans problemes que existeixen a tota
la ciutat, però molt explícitament a Ciutat Vella. Només cal creuar un parell
de dades per constatar que en aquest
districte plou sobre mullat. En primer
lloc, la taxa d’atur ha crescut un
52,6% el darrer any (tot seguit hi ha
l’Eixample, amb un 36,7%, i la mitjana
a Barcelona és del 35%). En segon
lloc, la taxa de contagis de la Covid-19,
on ocupem la primera posició de manera destacada amb 352 casos per
cada 100.000 habitants (a data de 18
d’octubre).
Cal afegir les dades invisibles, aquelles que no apareixen a les estadístiques. Moltes de les persones que viuen
a Ciutat Vella han subsistit gràcies a l’economia submergida o al treball precari.
I ara, amb l’aturada econòmica, aquestes persones han acabat fent cua als
menjadors socials.
L’anàlisi del moment és clau per
prendre les millors decisions. Massa
persones en situació de vulnerabilitat,
massa comerços tancats, massa problemes d’habitatge, el sector turístic esmicolat per l’escassa demanda i, sí,

esquerrabcn.cat/districtes

també cal dir-ho, massa problemes de
seguretat. Ciutat Vella, com altres territoris de l’àrea metropolitana, és el caldo
de cultiu perfecte per a l’establiment de
xarxes d’organització criminal, tant de
delictes contra el patrimoni, com de
salut pública o tràfic de persones.
Però per fer una anàlisi correcta
també és important conèixer i tenir
clar quins són els espais d’oportunitat
per poder abordar els reptes de manera planificada i ordenada. La Rambla és un exemple clar. S’hi ha fet
molta feina al respecte en un context
pre-Covid, i probablement s’han d’ajustar coses, però el document d’estratègies a seguir a La Rambla és
perfectament vàlid. Per algun lloc cal
començar i, en aquest sentit, el projecte de transformació urbanística de
La Rambla hauria de ser una prioritat.
També cal posar el focus en aquelles
peces d’equipament que són clau per
generar dinàmiques positives al seu
entorn. Sovint parlem de peces importants, en alguns casos de propietat pública, com La Foneria de
Canons, i en d’altres, de propietat privada, com El Teatre Principal o l’espai
de les Tres Xemeneies del Paral·lel.

@ERC_BCN_Vella

Gòtic enllà tenim una altra artèria
important de la ciutat de Barcelona
com la Via Laietana i entorns, amb diverses peces d’oportunitat com els
edificis sindicals o Correus. I també
moltes peces de privilegi, propietat
de l’Estat, al llarg de la façana marítima. Soc conscient que parlo de projectes de llarg recorregut en el temps
i que les urgències actuals no poden
esperar. Però també cal anar treballant en paral·lel aquests àmbits per
evitar que l’arbre que tenim al davant
no ens impedeixi veure la profunditat
del bosc.
Cal treballar en un mateix sentit de
futur les urgències i la planificació. Hi ha
molts eixos que cal treballar, que engloben polítiques d’habitatge, urbanístiques, de millora en la coordinació dels
serveis socials, de salut, de seguretat i,
en el moment actual de manera també
molt prioritària, de dinamització econòmica i comercial.
Hem de recuperar el pols en la restauració i el comerç, alhora que afavorim i impulsem una transformació del
model per fer-lo menys depenent del
turisme i apostant per la proximitat,
però també per la qualitat. També les
polítiques d’habitatge són imprescindibles. L’antiguitat dels habitatges a
Ciutat Vella obliguen a invertir en rehabilitació i a fer-ho amb criteris d’eficiència energètica. Necessitem la
dotació de recursos adequada per
poder interlocutar amb els propietaris
d’habitatges i locals buits. Perquè a
Ciutat Vella un habitatge o un local buit
és una font de problemes, malgrat que
hauria de ser part de la solució. En algunes ocasions, la solució pot passar
per la compra i, en d’altres, per acords
de rehabilitació i cessió temporal.
Com a conclusió: cal un instrument
potent com ho va ser el Foment de Ciutat Vella i cal un pressupost extraordinari important. Perquè, si seguim fent
el mateix de sempre, ja hem vist que
no funciona. Si perdem Ciutat Vella,
perdrem la ciutat i no ens ho podem
permetre. Encara som a temps, però
cal actuar ràpidament, i tot això només
es pot fer amb lideratge institucional.
Malauradament, el govern del districte
i de la ciutat no han estat capaços de
fer-ho fins ara.

facebook.com/ercbcnvella
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