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Entrevista a Ada Colau, 
alcaldessa de Barcelona

i presidenta de l’AMB

pàgs 10 i 11

“El model 
de Superilla

Barcelona 
es reconeix 

arreu del món” LA BARCELONETA pàg 14

Segueixen les queixes
veïnals per les trobades
de grups de gent a la nit 

A FONS pàgs 12 i 13

El somni tecnològic
produeix monstres

WATERPOLO pàg 20

Barceloneta i Barcelona,
molt presents a Tòquio

El comerç pateix la cinquena
onada i el turisme va al ralentí
Els eixos dels barris alerten que la situació és delicada i les ajudes de l’Ajuntament no convencen del tot pàg 15

INTOLERÀNCIA pàg 3

L’augment dels casos
d’agressions LGTBI-fòbiques
fa saltar totes les alarmes

VIA LAIETANA pàg 14

Sanz, sobre la reforma:
“Volem que sigui un lloc
còmode per viure-hi”
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A Samuel Luiz el van matar a la
Corunya a crits de “maricón” la
matinada del 3 de juliol. “Maricón”
és també el que li van dir a Chris-
to Casas fa tres anys en una festa
al Raval de Barcelona just abans
d’apallissar-lo en grup. A Társida
Aragón li van cridar “maricona”
els trànsfobs que la van persegu-
ir ara fa un any a prop de casa seva.
Tot això té un nom, LGTBI-fòbia,
i malauradament sembla que està
lluny de desaparèixer.

L’Observatori contra l’Ho-
mofòbia (OCH) ha registrat 115
incidències contra el col·lectiu des
que va començar l’any. Si bé
existeix el debat de si la xifra aug-
menta perquè hi ha més casos o
perquè ara se’n denuncien més,
el cert és que el comptador de
l’OCH creix sense aturador: el
2020 va registrar 189 incidències,
un 25% més que l’any anterior. 

IMPUNITAT
Cal tenir en compte que aquests
números no es tradueixen en
denúncies davant la policia per-
què molt sovint les víctimes pre-
fereixen no denunciar. És el cas
de Casas, que reconeix que els
cossos policials no li generen
“cap confiança” i recorda que
“només es denuncien el 16% dels
casos” d’LGTBI-fòbia, citant una
dada de l’Agència Europea de
Drets Fonamentals referent a
l’Estat espanyol. 

També hi ha qui sí que deci-
deix denunciar però s’ho troba
tot en contra. Com Aragón, que
va entrar a una comissaria dels
Mossos d’Esquadra amb inten-
ció de deixar constància d’un
atac trànsfob i en va sortir amb
un atac d’ansietat. “No era la pri-
mera vegada que patia transfò-

bia, però normalment era per
part de nens de 13 o 14 anys.
Aquest cop eren adults amb es-
tètica neonazi i vaig voler de-
nunciar-ho”, relata, però la-
menta que els agents li van dir
que “no s’hi podia fer res”.

L’EXTREMA DRETA, AL DARRERE
Des del col·lectiu tenen clar que
aquest repunt d’agressions
LGTBI-fòbiques s’explica en
gran part per l’auge de Vox. “El
discurs de l’extrema dreta ens as-
senyala”, lamenta Eudald Car-
dona, militant de la Crida
LGBTI, una organització d’es-
querres que treballa per l’allibe-
rament sexual i de gènere.

Com que els discursos d’odi
mai venen sols, la ultradreta
aprofita els casos d’LGTBI-fòbia
per desplegar el seu racisme, i hi
ha mitjans que li fan d’altaveu.
“Només es destaca la nacionali-

tat o l’origen dels agressors quan
són racialitzats”, critica Cardona.
Això s’ha vist en el cas del Samuel
–durant dies s’ha especulat sobre
si els assassins eren llatinoame-
ricans– i es va veure en el cas de
Casas. Ell recorda com hi va ha-
ver mitjans que van dir que els
seus agressors eren musulmans
i menors estrangers no acompa-
nyats. Fals. La realitat és que a ell
el van agredir catalans i italians,
de manera que va dir que entre
els atacants hi havia “estrangers”.
Amb això en van tenir prou.

No és l’única mentida que es
va publicar sobre aquella agres-
sió. “Alguns mitjans negaven la
meva orientació sexual, com
també han fet amb el Samuel”,
explica Casas, del qual fins i tot
van dir que havia provocat una
“baralla” en intentar entrar als la-
vabos portàtils amb unes noies
amb “intenció sexual”. 

Arran de la cobertura que
s’ha fet del crim de la Corunya,
i de les similituds amb el que va
viure ell mateix, ha decidit com-
partir a les xarxes la seva expe-
riència. Ho ha fet amb l’etique-
ta #YoSíTeCreo i, pràcticament
sense pretendre-ho, ha creat un
moviment que recorda al #Me-
Toodel feminisme i amb el qual
centenars de persones del col·lec-
tiu han exposat les seves vivèn-
cies en un món LGTBI-fòbic.

COMBATRE LA POR
“Quan vaig sola pel carrer i em
trobo un grup d’homes, passo
por”, admet Aragón, que de se-
guida deixa clar que això no l’a-
turarà. “No m’amagaré de ser qui
soc, ja vaig estar setze anys a l’ar-
mari”, afirma amb contundència.
Casas comparteix aquesta visió
i es nega a viure amb por: “La
meva proposta és sortir al car-

rer”. I, de fet, el col·lectiu ho està
fent últimament més que mai.

Això sí, contra l’LGTBI-fòbia
hauria de protestar tothom, tal
com apunta Cardona, que es
queixa que “els cisheterosdiuen
poca cosa” al respecte. En la
mateixa línia, Casas creu que les
mobilitzacions per condemnar
atacs contra el col·lectiu no hau-
rien de tenir sempre la mateixa
ubicació –a Barcelona, davant
del Centre LGTBI, i a Madrid, a
Chueca, per exemple–, sinó que
haurien de ser al lloc dels fets o
a punts cèntrics de les ciutats. És
la manera de fer-les més visibles.

Precisament, la visibilitat és
un dels punts clau per combatre
aquesta xacra, juntament amb la
formació i la pedagogia. Ho diu
Cardona, però sembla que hi ha
consens. Com també n’hi ha en
l’esperança que la lluita LGTBI es
trobi ara en un “punt d’inflexió”.

Anna Utiel
BARCELONA

El col·lectiu LGTBI diu prou
» L’assassinat d’un noi gai a la Corunya i el repunt de casos d’LGTBI-fòbia fan saltar les alarmes

» L’Observatori contra l’Homofòbia ja ha registrat 115 incidències contra el col·lectiu aquest any

Concentració a Barcelona per condemnar l’assassinat homòfob de Samuel Luiz a la Corunya. Foto: Miquel Codolar/ACN
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Van obrir l’oci nocturn
i van permetre macro-

festivals sense que esti-
guéssim tots vacunats i amb una va-
riant nova que va tot loca, però la cul-
pa és de qui ha fet el que estava per-
mès fer després de més d’un any com-
plint estrictament amb totes les me-
sures. Fort.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy la culpa es de los
videojuegos y ayer de

la novia del asesino. Y
así es cómo los grandes medios des-
activan la homofobia que mata y si-
guen sin señalar el discurso de odio
que recorre programas de televisión,
parlamentos y redes sociales. La com-
plicidad patriarcal total.

@RubenSerranoM

Aunque ahora solo mi-
remos a los jóvenes, la

(relativamente baja) mor-
talidad sigue siendo de mayores. Por
eso el reto es que ningún +50 se que-
de sin vacuna. Hay que informar y ani-
mar a familiares, vecinos, conocidos.
Ayudarles a pedir cita. Acompañar si
podemos. A por el 100%.

Ara mateix tenim tret-
ze comarques amb un

alt risc d’incendi. Estigu-
em tots alerta i anem amb la màxima
precaució: el 40% dels incendis són
provocats per situacions que es po-
drien haver evitat. Una burilla de ne-
gligència són cinquanta anys de refo-
restació.

@jordiPuignero@apuente@ginadrieguez

El mercat immobiliari és una de les forces amb
més capacitat d’influència en la configuració
de les ciutats. La lògica immobiliària és la que
estratifica i segrega la població de les ciutats

en barris amb nivells de renda tan diferents. Atrau i ex-
pulsa veïns i veïnes, i és un dels factors que més influ-
ència tenen en les condicions de vida de les persones
que habitem les ciutats. El preu, la tipologia i qualitat
dels habitatges i les oscil·lacions i incerteses associa-
des a la lògica cíclica de mercat determinen molt la qua-
litat de la vida urbana.

Per això, la tendència a l’acumulació i extracció de ren-
des que es produeix en aquest mercat és un factor molt
important de malestar ciutadà. A la Barcelona metro-
politana ho coneixem bé. Des dels anys del barraquisme,
primer, fins al desarrollismo, després. De l’escassedat a
la construcció desordenada, i la proliferació de barris amb
dèficits de serveis i espais públics i habitatges de baixa
qualitat. Després vindrien els anys de la bombolla im-
mobiliària, la crisi posterior i les tensions actuals. Preus
en creixement descontrolat que consumien cada cop un
percentatge més gran de la renda de moltes famílies, es-
cassetat d’habitatge, desplaçament de població cap a les
perifèries, hipoteques abusives, precarietat perenne en
el mercat de lloguer i assetjament immobiliari, sobretot
als barris més atractius per al turisme. 

Així, les forces del mercat immobiliari, amb la col·la-
boració indispensable de la justícia i (per activa o per
passiva) dels poders legislatius i executius, han provocat
onades successives de desnonaments, han arrossegat
moltes persones a la precarietat habitacional i s’han
multiplicat les ocupacions per necessitat. 

Afortunadament, aquestes forces sempre han tro-
bat resistències. A cada època hi ha hagut moviments
socials de defensa de l’espai públic, de la ciutadania i del
dret a l’habitatge que els han fet de contrapès. De ve-
gades per la via directa i altres per la seva capacitat de
pressió sobre les administracions. 

A Barcelona, el 1931 hi va haver una gran vaga de
lloguers, instigada per la CNT, en què desenes de mi-
lers de famílies van deixar de pagar els seus lloguers
per aconseguir una rebaixa del 40%. En els anys del
tardofranquisme, els veïns i veïnes de les noves peri-
fèries es van organitzar, sovint amb contundència, per

garantir que en el creixement desordenat de noves ciu-
tats metropolitanes es tingués en compte l’espai pú-
blic, els equipaments i el transport per tal de garan-
tir unes condicions de vida dignes als barris. Un dels
casos més rellevants de tot aquest procés fou el de l’a-
nomenat Pla Popular de Santa Coloma de Gramenet.
El Pla va tenir com a un dels inspiradors l’arquitecte
Xavier Valls, mort a l’atemptat d’Hipercor i recordat
ara al documental ‘Perifèria’ de Xavi Esteban Casas i
Odei A.-Etxearte. Molts dels elements d’aquell pla des-
prés van passar a materialitzar-se per part dels primers
ajuntaments democràtics. 

Durant els anys de la bombolla immobiliària van
sorgir petits moviments que alertaven de la dinàmica
endimoniada del mercat de l’habitatge. En esclatar la
bombolla, aquests moviments es van transmutar en la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que va prota-
gonitzar una lluita llarga i intensa contra els desno-
naments, contra les clàusules abusives de les hipote-
ques i per garantir sostre digne a les persones que van
patir les conseqüències de la crisi. 

A poc a poc el problema es va anar desplaçant de les
hipoteques als lloguers. L’escassetat de pisos, els incre-
ments de preus descontrolats, l’entrada massiva de fons
d’inversió i els casos d’assetjament immobiliari van afa-
vorir una nova onada de desnonaments, en aquest cas
de llogaters i llogateres. El moviment per l’habitatge ho
va saber detectar a temps i es va organitzar en el Sindi-
cat de Llogaters, el qual, inspirat per les lluites passades,
ha dedicat els seus esforços a combatre els desnonaments,
a acompanyar les persones afectades i, també, a pres-
sionar els governs per una regulació dels preus del llo-
guer. Un moviment que ha aconseguit grans victòries,
però que també està en el punt de mira, com indica el
judici que han patit aquests dies tres dels seus mem-
bres –entre ells el seu portaveu, Jaime Palomera–, amb
peticions de tres anys de presó per accions de protesta.

Afortunadament, la voluntat de lluita es manté fer-
ma malgrat aquestes persecucions. Si volem evitar que
les nostres ciutats es converteixin en una mena de sel-
va sense regles, amb les greus conseqüències socials que
això implica, és fonamental que la ciutadania segueixi
organitzada i que les administracions recullin les seves
demandes i es posin del costat del dret a l’habitatge.

És fonamental que les
administracions es posin 

del costat del dret a l'habitatge
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La lupa

per Jordi Muñoz

Mercat immobiliari i lluites socials
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La FAVB impulsa una campanya 
de denúncia contra l’expansió de terrasses1

2
Manifestació veïnal per dir prou 
a l’incivisme: “Volem dormir”

Un centre cívic instal·lat en una antiga 
capella decorada pel pintor Pere Pruna

Els veïns de la Barceloneta veuen insuficients
les mesures contra les grans botellades

Barceloneta i Barcelona, 
molt presents als Jocs de Tòquio

El + llegit líniaCiutatVella.cat

3

4

5

A les xarxes

@dani_versari: Jeff Bezos (Amazon) ha
tardat menys temps a anar i tornar de
l’espai que jo a sortir de la Meridiana de
Barcelona.

@agenciaacn: El Govern demana aquest
dimecres al TSJC allargar les restriccions i
amplia el toc de queda fins a 165 munici-
pis, entre ells Lleida.

#MésTocDeQueda

@gmnzgerard: Ara mateix tenim a Cata-
lunya gairebé el mateix nombre de perso-
nes a l’UCI per Covid que Alemanya, amb
més de 10 vegades la nostra població.

#RepuntDeCasos #JeffBezos

Tribuna

“Barcelona ja no pot viu-
re sense el turisme”.
Aquesta afirmació con-

tundent és de Ramon Aymerich,
cap d’Internacional de La Van-
guardia i autor del llibre publicat
recentment La Fàbrica de Turis-
tes. El país que va canviar la in-
dústria pel turisme. La tesi d’Ay-
merich, de forma resumida, és
que el turisme va ser i és clau en la
generació de riquesa a Catalunya,
però al mateix temps la seva for-
ça ha anat en detriment de la in-
dústria. A mitjà i llarg termini, as-
segura, el turisme empobreix. As-
sumim, doncs, que Barcelona,
com moltes altres ciutats, està
concebuda d’una manera en la
qual el turisme és un pilar estruc-
tural. I crec que és tenint clara
aquesta premissa que es pot parlar
una mica sobre el binomi Barcelo-
na-turisme, turisme-Barcelona.

Aviat farà un any i mig que la
maleïda pandèmia ens va deixar
Barcelona buida de turistes. Tots
recordem les imatges de fa qua-
tre dies, absolutament insòlites, de
les parts més turístiques de la ciu-
tat completament desèrtiques.
Passejar per les Rambles gairebé
sol, per exemple, generava una
sensació molt estranya, difícil de
descriure. Això va fer que s’anés
escampant la idea que arribava el
moment ideal de “replantejar el
model turístic de Barcelona”. Cito
aquesta frase, que l’hem sentit i
llegit moltes vegades, perquè em

sembla un bon exemple d’una
sentència força buida, la digui
qui la digui, que en realitat no
vol dir gran cosa.

Les conseqüències econò-
miques de la desaparició del tu-
risme durant molts mesos no cal
tornar-les a repetir. Ara el tu-
risme ja va tornant i, tot i que
encara serà un estiu que no es
podrà comparar amb els d’a-
bans de la pandèmia, el batec
turístic de la ciutat va en aug-
ment. I doncs, s’ha replantejat
el model turístic de Barcelona?
No, perquè en tan poc temps no
es pot replantejar gairebé res.
Això no significa que darrera-
ment no s’hagin posat debats
sobre la taula, perquè ja hi ha-
via iniciatives en marxa abans
que esclatés la pandèmia, però
no crec que es pugui parlar, ni
de bon tros, de cap canvi es-
tructural. I crec que això és així
perquè tampoc es poden can-
viar gaires coses.

El model turístic de la ciutat
és una combinació que difícil-
ment variarà, perquè Barcelona
té totes les característiques prin-
cipals del turisme urbà i per això
és una ciutat tan atractiva in-
ternacionalment: patrimoni his-

tòric mil·lenari, oferta cultural
potent, turisme de negocis i
congressos, un comerç atractiu
i, també importantíssim, una
oferta d’oci nocturn i platja
molt destacable, resumint. Aquí
es podrien afegir diferents ele-
ments que configuren el model
turístic de la ciutat, com per ex-
emple els creuers o, fins i tot, el
Barça. Tot això, juntament amb
el fet que sigui una ciutat bara-
ta per a una part important
dels turistes que la visiten, són
realitats que no canviaran o
que ho faran molt poc.

Amb tots aquests ingre-
dients, els 1,6 milions d’habitants
de Barcelona han de tenir molt
present una cosa: viuen en una
ciutat que és una potència mun-
dial del turisme, on aquest re-
presenta gairebé un 15% del
seu PIB. Em sembla que queda
clar que el turisme seguirà sent
el motor econòmic de la ciutat i
que tot plegat continuarà tenint
els seus avantatges i els seus in-
convenients. Això voldrà dir
que a llarg termini, seguint la tesi
d’Aymerich, Barcelona s’anirà
empobrint? “A llarg termini tots
estarem morts”, va dir l’econo-
mista John Maynard Keynes.
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Una ciutat amb ADN turístic
per Albert Ribas, subdirector d’edicions Línia

Els semàfors

Integrants de la plataforma Acció
Raval van intentar aturar fa uns

dies el desnonament d’un
immoble on vivia una família. 
Els veïns els hi havien permès 

entrar per protegir aquest 
habitatge que havia estat 

utilitzat per narcotraficants.
pàgina 14Acció Raval

Tot i l’entrada en vigor del toc de
queda el passat divendres 16 de
juliol, l’Associació de Veïns de la

Barceloneta alerta que la
situació al barri “és millorable”. Els
veïns denuncien que, malgrat les

restriccions, hi ha gent que fa
botellades de matinada.

pàgina 14Ajuntament

L’entrenador croat, actual
seleccionador masculí

d’Austràlia, té la difícil missió 
de rellevar Chus Martín 

a la banqueta de l’Atlètic
Barceloneta. Fatovic ha signat

un contracte amb el club
mariner fins a l’any 2024.

pàgina 20Elvis Fatovic
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NLes millors
perles

Uns operaris havien d’instal·lar una bastida per poder
restaurar la Torre de Minerva, a Tarragona. Mentre ho feien,

però, van acabar foradant una muralla romana i el relleu més
antic de la península Ibèrica, tal com va avançar Porta Enrere.

La policia atura un cotxe que porta la música molt forta.
Un agent demana que posin una altra cançó i, quan li

pregunten quina vol, respon amb seguretat: La Macarena.
Li ha passat al youtuberTelmo Trenado i està gravat.

Llits de cartó: aquesta és l’estratègia dels organitzadors dels
Jocs Olímpics de Tòquio per evitar que els atletes tinguin

sexe. El gimnasta Rhys McClenaghan ha publicat un vídeo
saltant en un d’aquests llits “antisexe” i ha tirat per terra la idea.

Una dona troba una serp sota el llit abans d’anar a
dormir. Busca per si de cas n’hi ha més i en troba disset

(les cries de la primera). Li ha passat a Trish Wilcher, una
estatunidenca que diu que ara necessitarà “un cardiòleg”.

LA FOTOGemma Sànchez / ACN

El retorn a la normalitat i l’avenç de la vacuna-
ció de la Covid-19 són un bri d’esperança per
a tota la societat i una fita especialment relle-
vant per a l’àmbit econòmic, que té la mirada

posada en la recuperació d’aquells sectors més afectats
per la pandèmia. Un d’ells és el turisme, que ha patit i pa-
teix encara, profundament, les seves conseqüències i que
té un gran pes al nostre país. Així ho corroboren les da-
des: abans de l’arribada de la Covid-19, el sector gene-
rava fins al 14% de l’ocupació al nostre país i represen-
tava el 12% del PIB. És un sector estratègic per al país i,
sobretot, per a la seva capital, Barcelona, una destinació
de referència internacional que comença a veure el re-
torn gradual de turistes amb la meitat d’hotels oberts.

MERESCUT RECONEIXEMENT
Després de més d’un any malvivint amb
la Covid-19, superant cada dia nous rep-
tes, és el moment de fer un reconeixement
a la resiliència del sector i a la seva capa-
citat de fer front a una situació tan adversa.
Aquesta ha estat, justament, la voluntat
dels 36ns Premis CETT Alimara Barce-
lona que hem lliurat recentment. 

Durant aquest període, alguns nego-
cis han sabut transformar les dificultats
en una oportunitat per incorporar l’entorn
digital al seu dia a dia. Altres han buscat i han trobat si-
nergies amb sectors diferents per ampliar la possibilitat
de difusió i de negoci i han estat capaços d’adaptar el seu
model a les noves circumstàncies, tant excepcionals com
inesperades. Lamentablement, alguns no se n’han sor-
tit, fet que posa en evidència la importància de la soste-
nibilitat també en l’àmbit econòmic i la necessitat d’ajudar
i impulsar el teixit empresarial, format sobretot per pe-
tites i mitjanes empreses que només podran anar en-
davant amb el suport de tots els agents implicats.

Ara, l’aposta per l’impuls de l’activitat turística ha de
ser ferma, amb una íntima col·laboració publicopriva-
da i atenent als paràmetres del turisme que ens convé
i que ja he posat en relleu en articles anteriors. La nova
etapa que es va obrint ha de permetre recuperar els llocs
de treball previs a la Covid-19 i l’activitat turística ha de
ressorgir per ser un dels pilars estratègics d’una eco-
nomia diversificada. És urgent per al bé de les empre-
ses i dels treballadors d’aquest sector, i de tantes àrees
d’activitat econòmica molt transversals que formen part
de la cadena de valor del turisme.

Sobre el paper, tenim clar el camí a seguir. També està
clar que cal unir esforços per anar en una mateixa direcció.
Ens cal, més que mai, actuar ràpidament i fer front als
reptes més immediats. No ens podem distreure. La se-
veritat dels efectes de la crisi provocada per la Covid-19
han impactat de ple. La resposta a l’emergència econò-
mica, laboral i social ha de ser decidida a curt termini. En
les actuacions que contribueixin a la supervivència de les
empreses i treballadors hem de posar-hi els cinc sentits.

Tinc el convenciment que una actuació immediata
és clau, però també que en paral·lel cal anar més enllà
del dia a dia i posar el focus en el mitjà i en el llarg ter-
mini. Com no em canso d’assenyalar sempre que se’m
presenta l’ocasió, cal prendre decisions per fer possible
una progressiva transformació del turisme sobre les ba-

ses de la responsabilitat i la sostenibilitat –econòmica,
ambiental, social i cultural–, fruit d’un debat que es tra-
dueixi en accions concretes per afrontar sense por les
principals tensions i conflictes al voltant del fenomen tu-
rístic, per respondre a les noves demandes de la socie-
tat i per desenvolupar valors diferencials que permetin
ser competitius tot preservant la destinació i la qualitat
de vida dels ciutadans. Es tracta, per tant, d’un procés
de transformació i de canvi que demana temps, visió i,
per descomptat, la implicació de les administracions, em-
preses i professionals. És una prioritat.

El moment és clau i greu. I totes les accions per a la
recuperació del sector turístic contribuiran a consoli-
dar la recuperació general. Per aconseguir la transfor-
mació del sector és també l’hora de fer front als reptes
que el mateix sector ja tenia identificats abans de la Co-
vid-19, als quals ara se n’hi afegeixen de nous. Parlo de
la transformació digital dels negocis turístics, de la in-
novació com a pilar del turisme del futur i del conei-
xement i la formació com a palanques de canvi. Tenim
capacitats, eines i professionals per assolir-los.

És el moment, doncs, de treballar per aconseguir
el turisme que volem per a Barcelona, una ciutat que
ha de ser destinació de referència a tot el món. La nos-
tra cultura, els nostres valors, el nostre patrimoni i tots
els factors que fan de Barcelona una ciutat única han
de ser conjurar-se en un únic relat. Potent i singular.
La tasca de les administracions, cap a l’exterior, és del
tot imprescindible, i ja s’estan fent passes endavant amb
projectes com ‘Barcelona al món’, que l’Ajuntament de
Barcelona promou amb l’objectiu de tornar a impul-
sar la reputació i el posicionament internacional de la
ciutat centrant-se, no només en la promoció turística,
sinó també en la reactivació de l’economia. 

Com a destinació, hem de ser capaços de contrastar
a quina situació de futur arribaríem sense iniciar can-

vis en el model de turisme amb aquella
que seria més ideal o desitjable, tenint
en compte les circumstàncies específi-
ques de Barcelona. Ara bé, ni tots els can-
vis són factibles ni es poden fer tots al-
hora. Un procés d’adaptació realista i
compromès amb els nous reptes de fu-
tur és un plantejament possible i ne-
cessari per a la ciutat i per a les empre-
ses. Tan necessari com revisar i ampliar
els criteris de mesura d’impactes –po-
sitius i negatius–o explorar i avaluar di-

ferents alternatives per poder decidir i actuar sobre àrees
concretes. És a dir, plantar cara als problemes amb ob-
jectivitat i coneixement, i amb la ment oberta per tro-
bar les millors solucions amb visió de futur. Calen nous
lideratges que innovin en la manera de pensar i de fer.

Haurem de tenir molt present que, una vegada su-
perada del tot aquesta pandèmia, poden sorgir altres
amenaces globals que poden afectar el turisme d’una
forma especial. Hem d’estar preparats. Com deia
abans, l’objectiu prioritari és ara teixir un pla de xoc per
a la plena recuperació del turisme, però essent cons-
cients de la transcendència del moment i de l’enver-
gadura del repte que tenim al davant. Estic convençuda
que amb determinació, col·laboració i constància, la
transformació del turisme construïda sobre les bases
de la sostenibilitat, la innovació i el coneixement, i amb
els valors de Barcelona al centre, serà una realitat. No
podem entendre el futur del turisme d’una altra ma-
nera si volem que tingui futur.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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Mirada pròpia

per Maria Abellanet

La transformació d’un sector resilient



7 | 

líniaCiutatVella.catJuliol 2021Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 8

OpiniólíniaCiutatVella.cat Juliol 2021

@pvadilloabogada: No os gustan las es-
trías, la celulitis ni los kilos de menos o de
más. Os da asco la regla, las tetas caídas...
¿Seguro que os gustan las mujeres?

@xeniasantigosa: Incendis, temporals i
temperatures que rebenten termòmetres.
L'emergència climàtica se'ns menjarà i nos-
altres encara mirarem cap a una altra banda.

@damesonpareras: L’increïble fenomen
barceloní dels cambrers que es parlen en
català entre ells i t’atenen d’entrada en
castellà.

Flaixos

El debat sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat
ha esclatat amb molta força les darreres set-
manes. Damunt la taula s’hi han posat argu-
ments econòmics, ecològics i climàtics a favor

i en contra. Ara bé, no tots han tingut el mateix interès me-
diàtic. De fet, hem sentit molt més els economistes que
els ecòlegs opinant dels espais naturals i dels ecosistemes
del delta del Llobregat. Tota una declaració d’intencions
de com ha evolucionat el debat.

Sense anar més lluny, Salvador Guillermo, secreta-
ri general adjunt de Foment del Treball, va afirmar al dia-
ri Línia que “si hi ha alguna afectació de la zona de pro-
tecció (espai natural), es pot compensar”. És compensable,
realment? El senyor Guillermo i altres economistes
com Germà Bel o Miquel Puig creuen que sí. Tanmateix,
no fa gaires setmanes, el doctor en Biologia i director del
CREA, Joan Pino, i el catedràtic en Ecologia i expert en
sistemes aquàtics Narcís Prat van afirmar contundent-
ment que no.

Tothom hi diu la seva, però com defensen el Dr. Pino
i el Dr. Prat, el que és innegable és que l’ampliació de la
tercera pista suposarà la destrucció d’un espai natural de
gran valor ecològic i protegit, com és l’estany de la Ricarda.
Però no es tracta només d’un espai natural: l’ampliació
de l’aeroport també compromet els objectius climàtics de
la Generalitat. I d’això se’n parla ben poc.

L’ampliació de la tercera pista i la construcció d’una
terminal satèl·lit –com és d’esperar– incrementarà el tràn-
sit aeri i això, sense cap alternativa viable d’electrificació
del transport aeri en les dècades vinents, va forçosament
lligat a un increment de les emissions de CO2. De fet, un
primer informe de l’Agència de Desenvolupament Urbà,
Barcelona Regional, estima que l’ampliació de l’aeroport
del Prat incrementarà, com a mínim, un 33% les emis-
sions de CO2.

Aquest augment de les emissions és un dels elements
obviats pels defensors de l’ampliació. Així i tot, és una
qüestió que per llei, concretament la Llei 16/2017 del can-
vi climàtic, no és anecdòtica. L’actual legislació estableix

que per a l’any 2030 les emissions de Catalunya haurien
de reduir-se un 40% respecte de l’any 1990, però l’am-
pliació de l’aeroport, dades en mà, no fa més que allu-
nyar-nos d’aquest objectiu i agreujar l’actual context de
crisi climàtica.

És per això últim que és un error centrar el debat de
l’ampliació només en el present de l’aeroport sense pre-
veure l’impacte futur del canvi climàtic sobre aquesta in-
fraestructura. Perquè tot i que ens pot semblar impossi-
ble ara com ara, el risc que l’aeroport del Prat quedi sota
les aigües d’aquí a unes poques dècades és ben real a con-
seqüència de l’augment del nivell del mar. Possibilitat, in-
comprensiblement, no contemplada encara per AENA i
els defensors de l’ampliació.

Destrucció d’ecosistemes, increment de les emissions
de CO2 i més vulnerabilitat davant dels efectes del can-
vi climàtic. És obvi que des d’una perspectiva ecològica
i climàtica, l’ampliació de l’aeroport del Prat és un sense
sentit que, a més, vulnera la legislació climàtica vigent. A
Europa ja existeixen precedents d’ampliacions, com el de
l’aeroport de Heathrow a Gran Bretanya, aturades judi-
cialment per no tenir en compte els compromisos de re-
ducció de les emissions de l’Acord de París. I l’aeroport
del Prat podria ser el següent.

Hauríem de perdre una inversió de 1.700 milions
d’euros, doncs? És evident que no. En molts països eu-
ropeus s’està fent una aposta ferma pel ferrocarril com
un dels mitjans de transport més ecològics i eficients.
A Catalunya, contràriament, seguim amb una xarxa fer-
roviària infrafinançada, deficient i, fins i tot, insegura
que requereix molta inversió. Si volem –i ho hauríem
de voler– avançar cap a un país d’emissions zero i creu-
re’ns les declaracions d’emergència climàtica aprova-
des per la Generalitat, és urgent que deixem d’impul-
sar un model aeroportuari contaminant i ancorat en el
passat que té els dies comptats. Vivim un moment cab-
dal i els errors i encerts climàtics d’avui seran el nos-
tre llegat per a les generacions futures. Pensem-hi bé
ara que encara hi som a temps.

Tot i que ens pot 
semblar impossible 

ara com ara, el risc que
l’aeroport del Prat quedi
sota les aigües d’aquí 
a unes poques dècades 

és ben real 
a conseqüència de
l’augment del nivell 
del mar. Possibilitat,
incomprensiblement, 
no contemplada encara
per AENA i els defensors

de l’ampliació

“

“
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Tribuna

per Marc Cerdà

Ampliar l’aeroport oblidant el clima
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Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona i presidenta de l’AMB

“La unitat antidesnonaments
n’ha aturat 10.000, un a un”

Aquesta entrevista s'havia de fer el
30 de juny, però finalment es va
haver d'ajornar una setmana per un
imprevist de l'alcaldessa de Barce-
lona i presidenta de l'AMB. I en el
context actual, en set dies poden
canviar moltes coses. Tant és així que
el 7 de juliol Ada Colau ens rep a la
Sala Tàpies de l'Ajuntament barce-
loní en plena cinquena onada d'una
pandèmia que a finals de juny sem-
blava entrar a la recta final. Com un
déjà-vu diabòlic, tornem a parlar de
coronavirus, i potser per això ni l'al-
caldessa es treu la mascareta durant
la conversa. És la tossuda realitat.

Hi ha hagut algun moment
que s’hagi vist superada
per tot el que hem viscut

des de l’esclat de la pandèmia?
No, no m’he vist superada, perquè
he vist una ciutat, malgrat tot, molt
forta. Tinc la sort que, com a alcal-
dessa, veig les situacions més difícils
però també la resposta ciutadana
exemplar. Barcelona es creix en els
moments difícils. Ho vaig veure en
els atemptats de la Rambla i amb la
pandèmia he viscut el mateix. Efec-

tivament, hem passat moments du-
ríssims, sobretot durant els primers
mesos. Amb la situació de les resi-
dències vam patir moltíssim. Però
també he vist com aquest Ajunta-
ment es reinventava i tothom s’ofe-
ria per ajudar on fes falta, encara que
no fos la seva feina habitual. 

Hi ha hagut crítiques de Serveis
Socials, els bancs d’aliments i les
xarxes de suport mutu s’han vist
desbordats, en el vessant econò-
mic els restauradors han estat
molt crítics... L’Ajuntament podria
haver fet més?
És clar que sempre penses que has
de poder fer més, però crec que la
reacció d’aquest Ajuntament ha
estat a l’altura i que hem donat res-
posta fins i tot en àmbits que no
eren competència nostra. Ho hem
donat tot, i jo només puc tenir pa-
raules d’agraïment per a tots els tre-
balladors públics i també per a la
resta de grups municipals, perquè
hem anat tots a l’una en els mo-
ments més difícils.

En alguns sectors, com l’empresa-
rial, es repeteix el missatge que
Barcelona pateix un moment de
decadència. La ciutat està perdent
pistonada a nivell internacional?
Jo crec que Barcelona està preparada

per liderar la sortida d’aquesta crisi. I
no només per liderar-la a nivell de la
recuperació, sinó de la transformació
que hem de fer sí o sí. No es tracta de
recuperar-nos i tornar a l’antiga nor-
malitat, sinó de transformar-nos i in-
novar. Barcelona té un ecosistema
científic, tecnològic, universitari... que
fa que estiguem especialment ben
preparats. I vull recordar que als ràn-
quings internacionals sortim com
una de les ciutats millor posicionades.

En què creu que és pionera actu-
alment Barcelona al món?
Se’ns reconeix internacionalment,
per exemple, que som una de les ciu-
tats que estem fent més per donar
resposta a grans reptes com el canvi
climàtic o l’habitatge. El nostre Pla
Clima ha estat reconegut i premiat a
Europa i el model de Superilla Barce-
lona es reconeix arreu del món com
una de les solucions més interessants
contra la contaminació.  

La zona de baixes emissions, en
canvi, no ha suposat un efecte
“apreciable” en la reducció de la
contaminació, segons l’Agència
de Salut Pública. 
És evident que la zona de baixes
emissions s’havia de tirar endavant,
perquè si no ara estaríem pitjor que
com estem. Hem de pensar que hi ha

més de 500.000 desplaçaments de
vehicles contaminants que no s’estan
fent. Per tant, aquesta mesura s’havia
de fer segur. I de fet, la prova és que
Catalunya i Espanya l’estendran a tot
el territori. Ara bé, que s’hagués de fer
no vol dir que sigui suficient. Ho hem
dit sempre. Necessitem moltes més
coses. Hem de transformar l’espai pú-
blic i la mobilitat, i fer-ho no només
en clau de ciutat, sinó també en clau
metropolitana. 

Fa dies avisava d’un 2022 compli-
cat a causa de les obres. S’acabaran
les Glòries, començarà la unió del
tramvia, la superilla de l’Eixam-
ple... Està satisfeta amb el ritme
que porta la transformació de la
ciutat que vostè buscava?
Sempre voldries anar més de pressa,
però imagini’s tot el que ens ha pas-
sat: la inestabilitat política del Procés,
els atemptats, la pandèmia... I mal-
grat tot estem fent més habitatge
públic que mai i estem impulsant
totes aquestes obres que ara vostè
citava. Aquesta ciutat no s’ha aturat
i avui estem liderant la inversió so-
cial, la resposta al canvi climàtic, la re-
acció a la crisi de l’habitatge...

Pel que fa a l’habitatge, tem que el
recurs de l’Estat contra la llei cata-
lana del lloguer i la sortida de la

pandèmia portin un nou escenari
d’augment de preus i, per tant,
més exclusió?
Per descomptat. Em preocupa mol-
tíssim. Som l’administració de tot
l’estat que està fent més política
d’habitatge. Hem fet una unitat que
està intervenint per aturar milers de
desnonaments; estem fent més ha-
bitatge públic que mai; s’estan fent
cooperatives d’habitatge en sòl
municipal; hem fet un operador
metropolità de col·laboració publi-
coprivada perquè a més d’habi-
tatge públic n’hi hagi de lloguer
assequible... Estem fent tot el possi-
ble, a nivell municipal, però no és
suficient perquè la legislació és so-
bretot catalana i estatal. Nosaltres
estem apretant perquè el PSOE des-
bloquegi el que és un acord de go-
vern a l’Estat i puguem fer una llei
d’habitatge que, entre altres coses,
ha de regular els preus del lloguer.

No era més fàcil no posar pals a les
rodes a la llei catalana? Vostès
també estan al govern espanyol.
Nosaltres ho vam dir públicament:
érem contraris a posar aquest recurs.
Segons el PSOE, els advocats de l’Es-
tat els deien que era un imperatiu
legal per una qüestió de competèn-
cies. Davant d’això, nosaltres vam in-
sistir que com a mínim no havíem4

Arnau Nadeu
Fotografia: J. Chichelnitzky
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– Encara no pot dir si es tornarà 
a presentar a les eleccions?

– Jo el que li puc dir és que ara
mateix estic molt il·lusionada. 
I que el meu compromís és amb
Barcelona. Categòricament. 
No estic pensant a fer altres coses.

3de demanar la suspensió de l’a-
plicació, i al final vam arribar a
aquesta solució intermèdia. En tot
cas, això és una qüestió conjuntural.
Jo el que vull és una llei forta que
empari la regulació dels lloguers i
que aturi l’especulació.

L’habitatge era la seva gran ban-
dera quan va arribar a l’Ajunta-
ment i avui dia segueix sent un
dels problemes més greus de
Barcelona. Què pot dir a la ciuta-
dania que tant ho pateix?
Jo li puc dir que tenim l’orgull de ser
l’única ciutat de tot l’Estat que té una
unitat antidesnonaments que n’ha
aturat 10.000, que es diu ràpid, eh!
Amb noms i cognoms, un a un. I pre-
cisament aprenent de l’experiència
de moviments socials com la PAH.
Som l’única ciutat de Catalunya i de
tot l’Estat que ho ha fet, quan la com-
petència en habitatge és exclusiva
de la Generalitat. Durant aquests 6
anys hem estat sols, i tot i això no
hem fet victimisme, sinó que no
hem parat de treballar i d’innovar.
Aquest any estem fent més de 2.300
habitatges públics a Barcelona. La
Generalitat, 36. És només un exem-
ple, però crec que molt clarificador.
Com li deia abans, a nivell europeu
se’ns reconeix aquest lideratge en
polítiques d’habitatge.

Parlant d’Europa, vostè ha dema-
nat que una part dels esperats
fons europeus es destini als bar-
ris que més ho necessiten, com
els de l’eix Besòs. Amb quins pro-
jectes concrets arribaran, però,
aquests diners en aquests barris? 
És una pregunta molt interessant i
que nosaltres traslladem a la Gene-
ralitat i a l’Estat, que són els que ges-
tionaran aquests fons. Jo el que li
diré és que seria inacceptable que
els fons europeus acabessin només
en grans empreses. Per exemple, si
volem que arribin a llocs com el
Besòs, també s’han de destinar a la
rehabilitació energètica d’edificis,
però amb una mirada específica
que no deixi fora precisament les
finques dels barris més vulnerables
que més ho necessiten. Per això
també és molt important que es
compti amb els ajuntaments per
gestionar aquests fons, perquè co-
neixem el territori al detall.

L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Ca-
ñete, es queixava en una entre-
vista amb el diari Líniaa l’abril que
Barcelona no es preocupa de la po-
bresa que hi ha a les seves fronte-
res. Deia que no veia “sensibilitat”
de vostè al respecte. El pla de bar-
ris metropolità que han plantejat
fa poc és una resposta a aquestes
demandes?
El primer que he de dir és que crec
que els municipis del Besòs tenen
tota la raó de queixar-se i de sentir-se

abandonats. De reivindicar que no
s’ha comptat amb ells i que no s’ha
invertit prou al Besòs. Això és un
deute històric. Ara bé, també he de
dir que Barcelona sí que té aquesta
sensibilitat envers el Besòs, i per això
hem dit que ara fa falta un pla de bar-
ris a escala metropolitana, perquè els
diners que aporta Barcelona a l’AMB
vagin on més es necessiten. No
només, però sobretot als barris del
Besòs. Ara cal que aquesta mirada
també la tinguin la Generalitat i l’Estat.

El debat sobre aquesta mirada
metropolitana i la necessitat de
pensar Barcelona més enllà fins i
tot de l’AMB cada cop agafa més
força. Creu que des del seu govern
s’estan fent prou passes decidides
en aquest sentit? Li pregunto per-
què també se li ha criticat un cert
autarquisme com a capital.
Nosaltres tenim molt clar que la mi-
rada ha de ser aquesta i que la ciutat
real és metropolitana. Aquest pla de
barris metropolità que comentàvem
ara mateix n’és només un exemple.
Hem impulsat polítiques que no s’ha-
vien fet mai a l’àrea metropolitana
amb aquesta mirada, com per exem-
ple l’elèctrica municipal. Hem fet l’o-
perador en l’àmbit de l’habitatge per

a tota l’àrea metropolitana. Aquest és
el camí. I l’estem impulsant amb el
procés de reflexió Barcelona Demà a
escala de regió metropolitana. Ara
falta, un cop més, que les administra-
cions que després tenen més com-
petències es creguin aquesta realitat
metropolitana. 

El president Aragonès ha parlat
d’aquesta governança metropo-
litana en les seves primeres con-
ferències públiques.
Però venim de l’herència de Conver-
gència i Unió. Pujol va voler frenar l’à-
rea metropolitana perquè la veia
com una amenaça, com un contra-
poder, i encara avui patim les conse-
qüències d’aquella visió. L’AMB té
unes competències molt limitades i
una governança també limitada.
Aragonès ha dit, efectivament, que
està disposat a obrir aquest debat
per reforçar una governança metro-
politana que estigui a l’altura dels
reptes que s’han d’entomar des d’a-
quest àmbit. I benvinguda sigui
aquesta nova mirada.

Un element clau d’absoluta ac-
tualitat en tot aquest debat me-
tropolità és l’ampliació o no de
l’aeroport. El seu posicionament i
el de Jaume Collboni al respecte
han estat diferents. Quina acabarà
sent la posició de l’Ajuntament?
Nosaltres volem reduir les emissions
i al mateix temps que es millori la
nostra connectivitat. No volem re-
nunciar a cap dels dos objectius. El
plantejament inicial d’AENA crec que
no compleix clarament això. A partir
d’aquí, el que cal és diàleg i fugir de la
confrontació política. I la nova Taula
que s’ha convocat per parlar-ne és
una bona via. Aquest debat ha co-
mençat enverinat per com s’ha plan-
tejat d’entrada. No es pot anar amb
ultimàtums com ha fet el senyor Lu-
cena. I encara menys a través dels
mitjans de comunicació. Cal més
rigor i seriositat. Les administracions
públiques han de liderar aquest
debat i els operadors, com AENA,
han d’estar al seu servei.

Ara que parlàvem de Jaume Coll-
boni, com valora la seva relació
amb ell? 
És bona. Evidentment tenim discre-
pàncies. Liderem dues formacions
diferents i, per tant,  no sempre co-
incidim. Però parlem i arribem a
acords, que és el que cal fer en polí-
tica. Crec que al nostre govern hi ha
lleialtat. Hem sabut gestionar les dis-
crepàncies, tenint en compte també
la proporció de regidors que té cada
partit. I ho hem fet sempre des del
diàleg i buscant els punts en comú.
Com ho hem fet, per cert, també
amb l’oposició i especialment amb
ERC, com a soci preferent, a qui vull
agrair l’estabilitat i els grans acords
als quals hem arribat.

Collboni ja ha dit que es veu al-
calde d’aquí a dos anys. Vostè en-
cara no ha aclarit si es tornarà a
presentar o no, i segur que no ho
farà en aquesta entrevista.
Jo el que li puc dir és que estic molt
il·lusionada. Ara mateix per a mi és
un moment bonic, perquè, malgrat
les dificultats que hem d’entomar,
després de tota la feina de 6 anys
que hem fet per reorientar el model
de ciutat i per canviar l’agenda de
prioritats es comencen a veure els
resultats. Per això jo ara estic sobretot
il·lusionada per treballar amb cos i
ànima durant els pròxims dos anys
perquè tot aquest esforç s’evidenciï
en fruits concrets. També li puc dir,
categòricament, que el meu com-
promís és amb Barcelona i que no
estic pensant a fer altres coses.

Perdre de la primera línia perso-
nes com Joan Subirats la poden
influir en la seva decisió de pre-
sentar-se o no a la reelecció?
[Sospira]. No, perquè tot el grup de
Barcelona en Comú és excepcional.<

“Amb el PSC 
hi ha lleialtat
i a ERC li vull
agrair la seva
estabilitat”

“En el debat de l’aeroport
no es pot anar amb ultimàtums”
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Smart, tech, hub, lab, net-
working, renting, free-
lancers, influencers, ri-
ders... George Orwell, a la

seva novel·la 1984, va crear el
concepte de “nova parla”. L'es-
criptor britànic assenyalava una
forma d'utilitzar el llenguatge que
eliminava els matisos i que feia que
tota crítica desaparegués dels idio-
mes. Amb la profusió de vocabu-
lari que la revolució tecnològica ha
generat, estem davant del mateix
exercici: tot el que és tecnològic és
lluminós, sense contradiccions, i
sovint s'abusa dels conceptes abans
citats per no afrontar la realitat més
crua. Fins i tot els ajuntaments  me-
tropolitans s'han apuntat a aques-
ta moda i tenen els seus centres
d’innovació amb noms llustrosos.
Mollet Hub, el Citilab de Cornellà,
el 22@, L'H 6.0...

En gran part són espais amb
una funcionalitat ambigua, des-
connectats de la vida veïnal. El cas
del 22@ és paradigmàtic. “Havia
de portar progrés i feina al Poble-
nou, però no tinc cap amic del bar-
ri treballant en empreses del 22@.
En canvi, en tinc desenes que els
han desplaçat laboralment i resi-
dencialment”, explica el doctor en
Geografia de la UAB Joan Sales.

Més enllà d'això, és cert que les
noves tecnologies estan produint
avenços. Malauradament, les mi-
llores han anat diluint-se i cada
cop és més difícil no fixar-se en la
cara B de la revolució digital. Una
versió on habiten els monstres.

ESTAFA O REVOLUCIÓ?
Corria l'any 2005 quan Steve Jobs
va dur a terme el seu famós discurs
a la graduació d’Stanford. El crea-
dor d'Apple no va parlar de tec-
nologia en el quart d'hora que va
passar a la tarima, però el seu dis-
curs entronca a la perfecció amb
la mentalitat de l'era tecnològica
que vivim. “El vostre temps és li-
mitat, així que no el malgasteu vi-
vint la vida d'un altre. No deixeu
que el soroll de les opinions dels
altres ofeguin la vostra veu inte-
rior”. Poques vegades s'havia sen-
tit un empresari milionari parlant
així: com un clergue. Jobs va fer
creure al món que les empreses
tecnològiques i els seus líders vo-
lien canviar la història i el sector es
va impregnar d'aquella música.
Tot havia de canviar. Tot el que era
vell havia de morir. Va ser així?

L'escriptora de la revista The
New Yorker Jia Tolentino afir-
mava en el seu article La història
d'una generació en set estafes
que “els ciutadans estan farts del
model de negoci d'èxit de l'era mi-
lennial, que consisteix a desman-
tellar estructures socials per ex-
treure beneficis de qualsevol lloc
que encara es pugui explotar”.
Es referia a l’economia de plata-
formes generada per empreses
com Uber, Airbnb o Amazon. Se-
gons escrivia, totes aquestes com-
panyies funcionen de la mateixa
manera: “Mantenen els seus pre-
us artificialment baixos per fer-se
amb el mercat, però arribats a
aquest punt, els preus pugen i els
sous dels que treballen amb aques-

tes plataformes acaben baixant”.
“És un model de negoci basat a es-
quivar les regulacions, eliminar les
proteccions, rebutjar responsa-
bilitats i apropiar-se de la quanti-
tat més gran de diners possible de
les mans d'aquells que fan la fei-
na física”, sentenciava Tolentino.

TAXI ‘VS.’ UBER
Semblaria que Taxi Project 2.0 i
Tolentino es coneixen perquè les
seves anàlisis són similars. Aques-
ta plataforma va néixer arran de

les lluites que els taxistes metro-
politans han mantingut amb em-
preses com Cabify, Uber o Free-
Now. “Hem estudiat el que ha pas-
sat en altres ciutats com Los Án-
geles o San Francisco, on Uber està
molt implantat i que són l'exem-
ple que llocs com Madrid po-
drien seguir”, explica l'integrant
del col·lectiu, extaxista i membre
d'Élite Taxi Alberto Álvarez. Se-
gons l'estudi que esmenta, els
preus de les carreres de taxi en
aquestes ciutats pugen brusca-

ment a primera hora i a la mitja-
nit. A la vegada, en les rutes a l'ae-
roport que aquestes appscontro-
len, per norma les tarifes són cinc
vegades més cares que les d’un taxi
normal. “Els preus són volàtils i els
clients no poden preveure quan
pagaran pel servei”, diu Álvarez.

Les dues ciutats exemplifi-
quen el que podria haver passat a
la capital catalana. “La lluita dels
taxistes i una administració més
sensible amb la qüestió han fet que
a Barcelona aplicacions com Uber

tinguin poc pes”, afirma l'extaxis-
ta. “Si als 10.000 taxistes que hi ha
s'haguessin afegit 6.000 vehicles
més de VTC, hauria passat com a
Nova York, que està totalment
col·lapsada i ha vist augmentar la
contaminació”, critica Álvarez.

Per últim, Álvarez denuncia
que aquestes empreses han dut a
terme estratègies de baixos preus
per fer-se amb tot el mercat. “És
el que s'anomena preus predato-
ris i va en contra de la compe-
tència”, argumenta.

Alguns càlculs afirmen que més de la meitat dels repartidors de Glovo i Deliveroo treballen amb comptes rellogats. Foto: Pere Francesch/ACN

Tot i que en un primer moment les noves tecnologies eren vistes com 
una via per canviar el món i fer-lo més igualitari, amb el pas del temps 

i la implantació de l'anomenada economia de plataformes s'ha pogut veure
la precarització laboral i social que aquesta revolució tècnica comporta

El somni tecnològic
produeix monstres
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n No per a tothom l’arribada del
món tecnològic ha suposat una xa-
cra. La Marta treballava en un cowor-
kingal barri barceloní de Gràcia quan
va arribar la pandèmia. La seva feina
com a consultora en una empresa
que col·labora amb ONGs i institu-
cions internacionals està ben remu-
nerada i les condicions laborals són
immillorables. “El dia del teu aniver-
sari pots fer festa i quan vaig tenir la
criatura em van donar tota mena de
facilitats”, explica. 

Físicament, la companyia no té
seu. Bé, la seu és allà on hi hagi una

connexió a internet suficientment
bona per fer les reunions online. 

Després del confinament, ella i la
seva parella van decidir canviar els
seus plans de vida. Amb el nen aca-
bat de néixer van traslladar-se a les
Illes Balears a finals d’abril per així
poder estar més tranquils. El canvi va
ser possible pel tipus de feina que la
Marta té. Un botiguer o un repartidor
no pot ni plantejar-s’ho.

Són les noves elits intel·lectuals
que Alessandro Baricco defineix al
seu llibre The Game. Persones que
han entès millor que ningú el món
nou que arriba.

Tot i això, en aquest cas també hi
ha una cara B. Les noves elits que van

néixer amb figures com el fundador
de Facebook, Mark Zuckerberg, o el
de Google, Larry Page, no deixen de
ser un recanvi generacional del poder
tradicional. Homes blancs de mitjana
edat que no han construït un món
més just tal com prometien. El cas de
Zuckerberg és clar: la seva xarxa so-
cial, que es venia com l’eina per tren-
car barreres entre persones, s’ha aca-
bat convertint en una plataforma que
aprofundeix l’escletxa entre els que
pensen de maneres diferents i ha es-
tat utilitzada per règims totalitaris
com el de Myanmar.

A Catalunya, l’exemple d’Òscar
Pierre, el fundador de Glovo, explica
a la perfecció com són aquestes no-
ves elits. El jove, que voreja la trente-
na, presumeix de fer de repartidor al-
menys un dia al mes. Amb tot, en cap
cas ha assumit els desajustos que el
seu model de negoci genera. “El que
cobren els ridersés més que correcte”,
ha afirmat l’empresari en diverses en-
trevistes. En d’altres ha assegurat que
els sindicats volen que tothom tingui
un contracte laboral perquè així fan
negoci. A més, Pierre, fill d’una famí-
lia amb diners, també exemplifica la
nova ètica dels gurús tecnològics:
“Treballa mentre altres dormen i viu
el que altres somien”, proclama. 

Tecnoguanyadors

RIDERS ‘VS.’ GLOVO
La desregularització del sector
del taxi a Barcelona va ser una bro-
ma en comparació amb el que va
passar en el món dels repartidors.
Els taxistes van poder parar el cop,
però en el cas dels anomenats ri-
ders, durant anys la manca de
normativa va ser absoluta.

“A través d'un llenguatge ple
de paraules angleses s'hi amaga
una explotació digna del segle
XIX”, afirma Dani Gutiérrez de Ri-
ders x Derechos. Ell va començar
a treballar amb Deliveroo i quan
el van desconnectar –eufemisme
d'acomiadar en el món rider–va
repartir per a Glovo.

Al principi estava il·lusionat
amb la nova feina, però a poc a poc
es va desencantar. Segons expli-
ca, durant els primers mesos la
quantitat de feina era alta, però a
mesura que anava transcorrent el
temps l'aplicació cada vegada li’n
donava menys. El volum de re-
partiments el determina un algo-
ritme, és a dir, un programa in-
formàtic al qual, fins que no entri
en vigor l'anomenada Llei rider,
només hi té accés l'empresa. “L'al-
goritme és una estafa, ja que t'en-
ganxen perquè treballis molt al
principi i després, quan baixa la
feina, acabis marxant pel teu pro-
pi peu”, diu. “Aquestes empreses

volen tenir molt recanvi de tre-
balladors”, afirma Gutiérrez. Per
a ell, viure com a rider és insos-
tenible, perquè si no treballes 90
hores setmanals, sense pagar im-
postos i benzina “amb prou feines
arribes als 1.000 euros mensuals”.
És per aquest motiu que, en pa-
raules de l'integrant de Riders x
Derechos, a l'empresa “li va per-
fecte” tenir treballadors com el Pu-
jan, un jove de 22 anys d'origen
nepalès que va morir atropellat el
25 de maig del 2019 mentre re-
partia per a Glovo. Ell, com tants
altres riders, no tenia papers i llo-
gava un compte de Glovo a una al-
tra persona amb la situació regu-
laritzada a la qual li pagava el 50%
del que guanyava. “Es calcula
que la meitat dels comptes estan
rellogats”, denuncia Gutiérrez.

Amb la nova llei, tots els falsos
autònoms de Glovo o Deliveroo
passaran a ser treballadors, però
segons considera Gutiérrez,
“aquestes empreses han fet un ne-
goci milionari saltant-se la llei i ara
que han de pagar impostos es tro-
ben en una posició avantatjosa”.

CARTERS ‘VS.’ AMAZON
“Des de fa 10 anys la feina s'ha
anat precaritzant”, explica el car-
ter i delegat sindical de la CGT Al-
bert Marín. Afegeix que “s'ha pro-

“Amb Glovo i Deliveroo,
si no treballes 90 hores
a la setmana amb prou
feines pots aconseguir
1.000  euros mensuals 
i, a més, després 
has de pagar impostos 
i la benzina” 

duït una espècie d'amazonització
de les condicions laborals, sobre-
tot en els centres logístics”. Ell i di-
versos companys de la regió me-
tropolitana fa mesos que estan
portant a terme una lluita per re-
clamar una millora laboral a Cor-
reus. Tot i que Marín creu que no
es pot explicar la precarització
només per l'arribada d'Amazon,
considera que és un factor clau.

“Correus prioritza el reparti-
ment de productes d'Amazon o
d’Alibaba... Molts dies ens diuen:
‘Avui només surt paqueteria’”, re-
lata el carter. “No pot ser que es
prioritzi un paquet d'Amazon a
una carta del metge”, es lamen-
ta. Això acaba produint una so-
brecàrrega de feina per als car-
ters. “Un company ha estat sus-
pès un dia de feina i sou per no
entregar un paquet d'Amazon”,
denuncia.

El de la CGT té clar que Cor-
reus, amb una forta implantació
territorial, podria competir amb
Amazon i no comprèn per què ha
arribat a aquesta situació de vas-
sallatge. “S'han imposat les lògi-
ques privades al sector públic”, la-
menta. Amb tot, Marín també fa
un exercici d'autocrítica: “Com a
ciutadà, em costa d'entendre que
a algú li vagi la vida rebre un pro-
ducte en menys de 24 hores”.

LLOGATERS ‘VS.’ AIRBNB
En els anuncis d'Airbnb hi apa-
reixen veïns enumerant els bene-
ficis de llogar habitacions de casa
seva amb l'app. Aquesta idea de
proximitat que l'empresa intenta
vendre està molt allunyada del que
a ulls de Rodrigo Martínez, por-
taveu del Sindicat de Llogateres,
passa de debò. “Les dades de-
mostren que la meitat dels pisos
pujats a la plataforma estan en
mans de 300 propietaris que no
ho fan per completar el sou”. Així
mateix, diversos estudis indiquen
que el problema dels preus dels pi-
sos a l'àrea metropolitana està di-
rectament relacionat amb l'apa-
rició d'aquesta empresa. “L'acti-
vitat d'Airbnb fa que els lloguers
i la compra pugin de preu”, sen-
tencia Martínez.

Es pot vendre amb molts
noms, però en realitat aquestes
empreses, sota l’aura tecnològica,
fan el mateix de sempre. No són ri-
derssinó repartidors, no són free-
lancers sinó treballadors autò-
noms, no és renting sinó lloguer,
no són appssinó empreses. Coses
de tota la vida.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“L’economia de
plataforma és un 
model de negoci que 
es basa a esquivar 
les regulacions,
eliminar les proteccions
i rebutjar les
responsabilitats”

La revolució tecnològica ha creat una nova classe
intel·lectual que té unes condicions de feina molt

bones i viu on vol, perquè no té un lloc de treball físic
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Indignació veïnal per dos
desnonaments polèmics

HABITATGE4Dos desnona-
ments polèmics van marcar la
jornada del passat 19 de juliol al
districte. Des del moviment ve-
ïnal Acció Raval van denunciar
que es va executar un llança-
ment al número 4 del carrer Vis-
talegre del Raval, propietat de
Bankia. L’immoble havia estat
utilitzat per narcotraficants en-
tre el 2012 i el 2017, moment en
el qual els veïns van decidir
protegir-lo concedint-lo a una
família: l’Elisa i els seus dos
fills. “Gràcies a la nostra acció,
la calma va tornar a aquest edi-

fici fins al dia d’avui”, van afir-
mar des de l’entitat veïnal.

L’escenari del segon des-
nonament va ser el barri de la
Barceloneta, concretament al
número 32 del carrer Rector
Bruguera. Tal com van explicar
des del Sindicat d’Habitatge
de la Barceloneta, la seva anti-
ga inquilina, la Fairouz, havia
entrat a viure a l’immoble amb
l’ajuda dels veïns per acabar
amb l’activitat d’aquest “pis tu-
rístic il·legal”. Més d’una dese-
na de persones van intentar
aturar el llançament.

Els manters denuncien 
el mal estat del seu nou local

EQUIPAMENTS4El Sindicat de
Venedors Ambulants va estre-
nar a mitjans de juliol nou local,
adjudicat per l’Ajuntament a
partir del concurs de locals de
protecció oficial a Ciutat Vella,
promogut el 2019. 

Després d’una espera de
dos anys, ara el col·lectiu ha de-
nunciat a través del seu comp-
te de Twitter que el local es tro-
ba “en un edifici en mal estat”.
Des del sindicat també asse-
guren que en aquests moments
només poden “utilitzar l’espai
com a magatzem” i, a més,

que durant la primera setma-
na ja se’ls havia rebentat una
canonada que havia inundat
part de l’espai, tal com van
mostrar en un vídeo. 

Això no és tot. També van
explicar que l’alcaldessa Colau
els va anar a visitar sense que
se’ls avisés prèviament, la qual
cosa no els va semblar ade-
quada tenint en compte que
les condicions del local no
eren les desitjades. “Ens sem-
bla molt lleig aquest acte de
publicitat tan cutre”, van de-
nunciar des del sindicat. 

La Via Laietana tindrà trànsit
privat només de baixada

URBANISME4L’Ajuntament va
anunciar el passat 22 de juliol  el
projecte definitiu de reforma de la
Via Laietana, un dels trams més
transitats del districte. 

Finalment, i després d’haver
negociat amb ERC, el projecte in-
clourà l’ampliació de les voreres
fins a quatre metres perquè els via-
nants guanyin espai, mentre que
en el cas de la circulació en sentit
pujada hi haurà un carril per a bu-
sos i taxis que també podran uti-

litzar els veïns de la Via Laietana
i la Barceloneta, però no la resta de
vehicles privats. Per una altra
part, de pujada també hi haurà un
carril bici al lateral i segregat del
trànsit. Tot i que, de baixada, les
bicicletes compartiran carril amb
els autobusos. La tinenta d’alcal-
dia d’Urbanisme, Janet Sanz, va
explicar que l’objectiu és “dignifi-
car” la Via Laietana. “Volem que
sigui un lloc còmode per viure-hi
i on vingui de gust estar”, va dir.

El suport veïnal no va aturar els desnonaments. Foto: Twitter (@AccioRaval)

Foto: Ajuntament

Electricitat | Tall de llum de tres hores al Raval
La plataforma veïnal Acció Riera Baixa va denunciar el 19 de juliol que diversos
immobles i comerços van patir novament un tall de llum. L’entitat va explicar 
que no passava des de l’hivern i que suposen que havia estat fruit de la calor. 

INCIVISME4El toc de queda va
retornar parcialment la tran-
quil·litat a la Barceloneta durant
el cap de setmana del 17 de juliol,
però segons l’Associació de Ve-
ïns de la Barceloneta “la situació
és millorable”. 

Des de l’entitat veïnal expli-
quen que aquell cap de setma-
na les platges es van desallotjar
entre la 1 h i les 1. 30h, moment
en el qual diverses persones es
van dirigir al passeig de Joan de
Borbó o al carrer de Trelawny.
Aquests punts del barri es van
convertir, tal com denuncia
l’entat veïnal, en nous espais de
botellades fins passades les dues
de la matinada. “Tot i que no era
el mateix volum de persones
que  abans de la implantació del
toc de queda, era una quantitat
rellevant”, diu el vicepresident
de l’associació, Manel Martí-
nez. “Semblava que en aquests
racons del barri no existís el toc
de queda”, afegeix. Justament,

la temporalitat d’aquesta me-
sura és, com apunta Martínez,
el que preocupa els veïns del
barri. “Hem enviat una carta a
l’Ajuntament preguntant-li:
‘Quan acabi el toc de queda,
què? Tornarem a estar igual
que abans o anirem a una si-
tuació encara pitjor?”, afegeix.

UN PROBLEMA ENQUISTAT
Un manifest del 15 de juliol de la
plataforma veïnal Barceloneta
Diu Prou va recordar que aquest
incivisme ve de lluny. “Des de l’e-
liminació del primer toc de que-
da, les nits a la Barceloneta són
un autèntic calvari per a tot el ve-
ïnat”, denuncia aquesta entitat.

Les trobades a les platges generen queixes veïnals. Foto: Blanca Blay/ACN

» Els veïns diuen que hi ha botellades després del toc de queda
» Barceloneta Diu Prou: “Les nits són un autèntic calvari”

Més queixes a la Barceloneta:
“La situació és millorable”
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El teixit comercial de Ciutat Ve-
lla s’ha vist molt colpejat per la
crisi econòmica, la qual cosa s’e-
videncia en les realitats de dife-
rents agrupacions comercials.
Des de l’Eix Comercial del Raval
expliquen que aquest estiu està
a anys llum de ser un estiu favo-
rable. “El fet de tenir poques
terrasses al barri fa que no notem
gaire la presència del turisme ni
dels residents de la ciutat. A
més, els lloguers dels locals con-
tinuen tan alts com sempre: una
mitjana de 3.000 euros al mes”,
lamenta el  gerent de l’Eix Co-
mercial del Raval, Jordi Bordas. 

Les dificultats també es fan
evidents en una de les fronteres
del Raval: la Rambla. El  presi-
dent d’Amics, Veïns i Comer-
ciants de la Rambla, Fermín Vi-
llar, sosté que la gradual reacti-
vació  que els establiments esta-
ven apreciant el passat juny ha
patit una lleugera davallada ar-
ran de la cinquena onada del co-
ronavirus. “Ara estem a un 40%
del volum de negoci que teníem
en els estius previs a la pandè-
mia”, apunta. 

Per la seva part, des de la Fe-
deració d’Associacions de Barna
Centre del Gòtic són encara més
pessimistes. Consideren que no
només els perjudica que hi hagi
menys turistes que abans de la
pandèmia, sinó també la poca pre-
sència d’un teixit veïnal que “ha
estat gradualment expulsat de la
zona”. La directora de Barna Cen-
tre, Isabel Rodríguez, recorda
que no aguantaran gaire més
temps si no es reverteixen aquests
problemes. “Els comerços estan
lluitant per la seva supervivència
i senten que se’ls esgoten les pos-
sibilitats”, alerta Rodríguez.

MESURES D’AJUDA
El Districte de Ciutat Vella ha ela-
borat un nou Pla de Desenvolu-
pament Econòmic que consta
d’una sèrie de mesures que pre-
tenen alleujar la difícil situació
que travessen els establiments de
la zona. Una d’aquestes és in-
crementar el finançament a ne-
gocis ja existents i a d’altres de

nous amb el programa ‘Impul-
sem el que fas’. Tot i que Rodrí-
guez veu aquesta proposta amb
bons ulls, recorda que, basant-se
en experiències anteriors, està
per veure quina part de la parti-

da arriba als comerços i quina a
l’economia social. 

El punt de vista de Villar és
menys optimista pel que fa a la
Rambla. “Aquesta ajuda va adre-
çada a locals que tenen un llogu-
er assequible i no és el nostre cas”,
sosté. També és crític amb l’altra
mesura de l’Ajuntament, el pro-
grama de Baixos de Protecció Ofi-
cial, que consisteix a comprar lo-
cals buits per oferir-los als co-
merços amb un lloguer social.
“Són locals que se situen en car-
rers amb poca afluència de via-
nants i això no anima a obrir cap
negoci”, indica el president d’A-
mics de la Rambla. Un altre in-
convenient, segons diu Bordas
des del Raval, és que “els esta-
bliments existents no poden ac-
cedir a aquesta ajuda”, i això
considera que no té cap sentit
amb l’emergència econòmica ac-
tual: “S’han d’impulsar políti-

ques per mantenir aixecades les
persianes dels actuals comerços.
Obrir res nou és un suïcidi”. Des
de l’altra punta del districte, la di-
namitzadora de l’Agrupació de
Comerciants i Industrials de La
Barceloneta, Maria Jesús Vidal,
diu que espera que el barri acon-
segueixi algun local procedent del
programa, ja que, tal com deta-
lla, ho van demanar en les pri-
meres edicions “i no va passar”.

FOMENTAR L’OCUPACIÓ
Una altra de les propostes del Dis-
tricte per pal·liar els efectes de la
crisi és impulsar un nou Model de
Serveis d’Ocupació que promogui
la inserció laboral. En aquest
cas, Bordas també és crític perquè
creu que no s’està fent per la via
adequada. “Haurien de pregun-
tar-nos als eixos comercials qui-
na mena de perfils de treballadors
necessitem, ja que, si no, gasten

diners sense sentit”, assenyala so-
bre una mesura que, tant Rodrí-
guez com Villar, veuen positiva.

Tot i que, alhora, Rodríguez re-
corda que abans de contractar cal
assegurar la continuïtat dels ne-
gocis actuals. “És un ordre equi-
vocat”, insisteix.

Pel que fa a les respostes de
l’Ajuntament a la crisi, Vidal as-
segura que, en línies generals,
els comerciants i els restaura-
dors creuen que es va tard. “La
sensació és que s’anuncien me-
sures, però es desconeix quan
arribaran”, conclou.

Alba Losada
CIUTAT VELLA

Una remuntada massa difícil
» Els comerços del districte pateixen l’augment de casos de coronavirus i la limitada afluència turística
» L’Ajuntament ha anunciat diverses ajudes que, en alguns casos, els establiments veuen insuficients

A Ciutat Vella fa mesos que és habitual veure locals tancats. Foto: Línia Ciutat Vella

El Gòtic pateix per 
la poca presència d’un
teixit veïnal  “expulsat
gradualment”

“Hi ha d’haver mesures
per mantenir els
actuals comerços; obrir
res nou és un suïcidi”



consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Alimentació
Sis mercats de la ciutat (Concepció, Lli-
bertat, Sarrià, Ninot, Sants i Horta) van
posar en marxa, a finals de juny, la prova
pilot del programa Comerç Verd. Es tracta
d’una iniciativa que dona prioritat i espai
als productes ecològics i de proximitat i
que el pròxim mes de setembre s’aplicarà
a tots els mercats de Barcelona.
La campanya és una de les iniciatives

del programa de Barcelona Capital Mun-
dial de l’Alimentació Sostenible 2021 i
vol suposar un salt qualitatiu, tant en el
volum d’aliments locals, ecològics, de pe-
tits productors, de pagès o de llotja que es
consumeixen a la ciutat com en la possi-
bilitat que els veïns, primer d’aquests sis
equipaments i més endavant de tota la
ciutat, hi tinguin accés.

Comerç Verd és un projecte impulsat
per l’Institut Municipal de Mercats de

Barcelona (IMMB), el Comissionat d’E-
conomia Social i Solidària i Política Ali-
mentària de l’Ajuntament i la Federació
de Mercats Municipals (FEMM), que
agrupa les entitats de comerciants dels
mercats municipals. 
Els orígens del projecte es remunten al

2019, però no ha estat fins ara que co-
mença la seva fase operativa. La iniciativa,
segons expliquen els seus impulsors, és “de
present i de futur”, ja que “accentua el ca-

ràcter dels paradistes dels mercats munici-
pals com a prescriptors i persones de con-
fiança dels clients” i té tres objectius:
remarcar la diferenciació dels establiments
dels mercats gràcies a la qualitat dels seus

productes, lluitar contra la reducció d’e-
missions i facilitar la viabilitat de l’agricul-
tura i la ramaderia local i sostenible.

COM FUNCIONA?
Qualsevol establiment de la ciutat podrà
ser Comerç Verd o tenir un Racó de Co-
merç Verd, en funció del nombre de re-
ferències o del percentatge de productes
locals i ecològics disponibles que ofereixi
als seus clients.
Per aconseguir-ho, s’han definit tres

criteris principals relacionats amb l’ali-
mentació sostenible: que el producte
sigui local, és a dir, fet a Catalunya (evi-
tant desplaçaments llargs), que sigui
ecològic, amb el certificat del Consell
Català de la Producció Agrària Ecolò-
gica (CCPAE) i que sigui comprat di-
rectament a un pagès.

Més productes de proximitat
i ecològics als mercats

‘Comerç Verd’ ha engegat
amb una prova pilot a sis
mercats, però el setembre

arribarà a tota la ciutat

Tecnologia
Un dels reptes principals que afronten
les botigues de barri és el de la digitalit-
zació. Tenir presència tant a internet
com a les xarxes socials és bàsic i, per
això, ha nascut Re-connectant, un pro-
grama impulsat per l’Ajuntament i que
té la col·laboració d’Endesa.
Les línies mestres de Re-connectant es

van presentar a principis del mes passat i
faran que 400 botigues de barri de dife-
rents punts de la ciutat s’adhereixin al
projecte, cosa que els permetrà elaborar i
implementar un pla digital a mida (en
funció del sector del qual formin part),
gràcies a l’assessorament que rebran per

part d’un equip de professionals experts
en màrqueting i comunicació en línia.
Fins ara, ja s’han beneficiat del pro-

grama més de 120 comerços. En una
primera fase, s’analitza la salut digital del
comerç (la seva presència a internet, l’es-
tratègia de comunicació i màrqueting,
l’ús de canals de venda electrònica, la di-
gitalització dels processos de gestió i les
possibilitats de millora), mentre que en
la segona fase es crea el pla de digitalit-
zació a mida segons els resultats de la
diagnosi inicial.
A més, els comerços participants reben

formació pel que fa a configuració, revisió i
millora del web i perfils de xarxes socials,
posicionament en motors de cerca en línia
i venda i butlletins electrònics.

'Re-connectant': el programa 
per digitalitzar les botigues de barri
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Reconeixement
Tothom ha posat el seu granet de sorra per
lluitar contra la pandèmia, i el sector del co-
merç no ha estat cap excepció. Aquesta
lluita es recull a Comerç de Barcelona. Sempre
a prop, un llibre que repassa les vivències per
les quals han passat els professionals del sec-
tor i recorda els diferents moments viscuts
des del març de l’any passat. Els textos del
llibre són de l’escriptor Rafael Pradas i
estan acompanyats de fotografies de Paola
de Grenet, Edu Bayer i Isaac Planella,
entre altres.
Durant l’acte de presentació,  celebrat

el dia 21 del mes passat, el primer tinent
d’alcaldia, Jaume Collboni, va remarcar

que “els últims mesos han estat el millor
exemple de com la solidaritat, la tenacitat
i la resiliència poden actuar com a palanca
de canvi, i els comerciants i restauradors
són un exemple i un model en el qual la
ciutat s’emmiralla”. 
El llibre s’estructura en quatre apartats.

Aborda l’arribada inesperada del virus i les
primeres accions que es van impulsar per
fer-hi front; parla de la relació de la ciutat
amb el comerç, un sector clau des de fa se-
gles; tracta la dificilíssima situació que els
negocis han viscut i viuen; i fa una mirada
cap al futur, posant èmfasi en els reptes que
cal afrontar.
El llibre es distribuirà entre els equipa-

ments i comerços de la ciutat, i es pot con-
sultar al web barcelona.cat/comerc.

El petit comerç ja té
un llibre que l’homenatja

Una campanya anima a
recuperar el centre de la ciutat

EN PRIMERA
PERSONA

Reactivació
Recuperar l’activitat comercial al centre,
que com ha passat a la resta de la ciutat ha
patit i pateix els efectes de la pandèmia, és
l’objectiu de la campanya Barcelona x tu. Tu
x Barcelona, una iniciativa que s’ha posat
en marxa de forma conjunta per part de
l’Ajuntament, el Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat, Turisme de Bar-
celona i Barcelona Oberta, l’organisme que
aglutina bona part dels eixos comercials
d’aquesta part de la ciutat. La campanya va
engegar a mitjans de juny i s’allargarà fins
a finals d’aquest mes.
A una vintena de llocs del centre de la

ciutat s’han col·locat il·lustracions i codis
QR (i també grans lones, en punts emble-
màtics com la Via Laietana), que un cop

es llegeixen amb el telèfon mòbil permeten
que els veïns i els compradors descobrei-
xin els comerços, els hotels i els establi-
ments de restauració.
A partir d’aquí, els usuaris poden gau-

dir amb un joc, a l’estil gimcana, que els
farà interactuar amb les diferents il·lustra-
cions (amb un itinerari, que els farà anar
d’un lloc a un altre) a la vegada que passe-
gen i fan les seves compres.
I és que tota aquesta zona sempre ha

estat un punt neuràlgic de Barcelona, un
lloc de trobada i un indret dinàmic, que a
més encurioseix i atreu, no només veïns
d’altres barris, sinó també gent que hi ar-
riba de la resta del món. La iniciativa,
doncs, vol recuperar la constant ebullició
que hi havia fa poc més d’un any i mig. Per
això s’ha triat el nom Barcelona x tu. Tu x

Barcelona, que apel·la al record col·lectiu i
a la il·lusió que fa retrobar aquests espais,
ajudant-los també perquè puguin renéixer
després d’haver hagut d’afrontar una situa-
ció sanitària complicada de la qual sembla
que comencem a sortir-ne.

PLA DE REACTIVACIÓ
La iniciativa forma part del Pla de Reacti-
vació del Comerç que l’Ajuntament va
posar en marxa fa un any per ajudar el sec-
tor a parar el primer cop de les conseqüèn-
cies econòmiques de la pandèmia.
La campanya també s’inclou en l’A-

genda 20/21 de la Generalitat, que vol ser-
vir per determinar les polítiques públiques
en matèria de comerç, així com la gestió
privada de les entitats i diferents operadors
per afrontar els reptes de futur del sector.

L’Amapola Granja s’ha dedicat
tota la vida a la confecció. Fa ga-
irebé 21 anys, però, va decidir
deixar de treballar per a altres
empreses i va posar en marxa el
seu propi negoci. “Al principi
només era taller, però veient que
la gent picava a la porta i em
preguntava si venia també al
detall, vaig obrir la botiga”, diu.

Què hi trobem a Morgran que
no hi hagi a grans cadenes?
Un tracte personalitzat. Per a
nosaltres, el que necessiti la
clientela és clau. No vendré mai
coses que no necessiti, m’estimo
més no vendre-ho. A més, ens
adaptem al que ens demanen i
treballem només amb producte
nostre. Tot el que oferim és ar-
tesanal, fet a mida i personalit-
zat. Som l’única botiga de
Barcelona que ho fa amb teixits
naturals. El més important és
que els clients ens recordin
amb carinyo.

20 anys és un període molt
llarg. Quin és el secret per
haver arribat fins aquí?
Hem hagut de superar la crisi de
l’euro, la immobiliària, la Covid...
No hi ha secret, simplement és
la feina ben feta, estar satisfeta i
que t’agradi el que fas. És una
gran sort poder venir cada dia a
l’Amapola Azul, que és la meva
marca. Soc una privilegiada.

Quins reptes planteja el futur?
Avui, per molt que tinguem bo-
tiga física, cal ser a les xarxes, i ja
hi som. El boca a boca em fun-
ciona molt bé, però el món vir-
tual és bàsic per créixer.

“Mai vendré un
producte que el

client no necessiti”
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Morgran Infants
Botiga de roba i moda
infantil (Sants-Badal)
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NOU BARRIS/ La casa Ca n’Artés sobreviu
al pas del temps com un vestigi del passat
rural de Nou Barris. Aquest edifici medie-
val –situat a pocs metres de la plaça Virrei
Amat– forma part del conjunt històric de
Santa Eulàlia de Vilapicina, un petit nucli
de població rural que es va originar al
segle XI al voltant d’una antiga ermita.
Flanquejada per grans hectàrees de con-
reus, Ca n’Artés va ser un lloc de pas im-
portant de l’època, ja que en aquest punt
es creuaven els camins de Sant Iscle i
d’Horta. Aquesta ubicació estratègica va
convertir la casa en un hostal per a viat-
gers que va estar en funcionament alme-
nys fins al segle XV.

Com indica el seu nom, aquest em-
blemàtic edifici va ser propietat del mos-
sèn Pere d’Artés, un religiós que va

ostentar càrrecs importants a les corts
de Joan I i Martí l’Humà. Artés era un
amant de les arts i de la cultura i per això
es va erigir en una de les figures protec-
tores de grans noms de la vida cultural
de l’època, com per exemple dels es-
criptors Guillem de Copons i Francesc Ei-

ximenis, que li van dedicar algunes de
les seves obres.

CONJUNT HISTÒRIC PROTEGIT
Un dels aspectes més destacables de Ca n’Ar-
tés és la seva arquitectura. La casa encara
conserva elements originaris de l’època
medieval, com la porta d’arc de mig punt al
centre de la façana principal i una de les fi-
nestres amb un arc apuntat. Actualment, l’e-

difici està dividit en tres parts: la primera és
el local del forn, amb un habitatge al primer
pis; la segona és un altre local que coincideix
amb la porta principal i comprèn l’única fi-
nestra de la part baixa; i la tercera és un pri-
mer pis amb entrada per una escala lateral. 

La construcció forma part del Catàleg
del patrimoni arquitectònic de la ciutat de
Barcelona i està catalogada com a Bé Cul-
tural d'Interès Local (BCIL). Dins del conjunt

protegit també hi figura el santuari de
Santa Eulàlia de Vilapicina, una capella
construïda el 1782 i restaurada el 2004,
però que s’erigeix sobre un temple prero-
mànic dedicat a Santa Eulàlia que data al-
menys del segle X. La històrica capella va
resultar molt danyada durant la Guerra Civil
espanyola, quan va ser utilitzada com un
magatzem i després abandonada. No es va
poder recuperar fins a finals dels anys 60.

SANTS – MONTJUÏC/ El barri Plus Ultra és una grata ex-
cepció dins de Barcelona. Situat al cor de la Marina i flan-
quejat per la muntanya de Montjuïc, aquest grup de pe-
tites cases adossades va néixer cap als anys vint, quan
la zona encara estava envoltada de camps de cultiu. Ga-
irebé 100 anys després, el barri s’ha convertit en un re-
ducte que resisteix a la important expansió que ha vis-
cut la zona en les últimes dècades, mantenint el seu es-
perit original.

Anomenada inicialment Camp de Port, aquesta ur-
banització –constituïda per petites cases adossades d’u-
na o dues plantes– va adoptar a finals dels anys vint el nom
de Plus Ultra en record de l’hidroavió de l’aeronàutica mi-
litar espanyola que va fer el primer vol transatlàntic en-
tre Europa i Amèrica. 

El barri va tenir escoles i les seves pròpies botigues,
com la Bodega Penya de l’any 1927, que va iniciar la ce-
lebració de la Festa Major del barri, la Trepitjada del raïm,
que té lloc al mes de setembre en record de les vinyes que
hi havia hagut en aquest indret.

EIXAMPLE/ El Museu Egipci de Barcelona proposa al
visitant un petit viatge en el temps a l’edat dels faraons
amb una valuosa col·lecció de més de mil peces amb
obres imponents, com  l’estàtua de Ramsès III, algunes
mòmies i centenars d’objectes, com joies o esteles fu-
neràries. Obert al públic l’any 1994, la història del Mu-
seu –que va ser el primer de temàtica faraònica inau-
gurat a Espanya– està íntimament lligada a la figura del
seu promotor, Jordi Clos Llombart, president d’una im-
portant cadena hotelera i gran apassionat d’Egipte.

Ca n’Artés: l’hostal medieval
que resisteix a Nou Barris

Plus Ultra: el barri amb aires 
de poble situat al cor de la Marina

Un gran viatge a l’antic 
Egipte sense moure’t d’aquí

La casa va ser fins al 
segle XV un hostal per a

viatgers per la seva 
ubicació en un lloc de pas

entre Sant Iscle i Horta
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SARRIÀ – SANT GERVASI/ Al número 130 del
carrer de Ganduxer s’erigeix un dels edificis
municipals més sorprenents i al mateix temps
més desconeguts pel gran públic. El Centre
Cívic Pere Pruna està ubicat en una capella
construïda el 1928 per les Mares Reparadores
annexa al monestir edificat el 1904 en uns ter-
renys fins aleshores propietat de la família Jun-
cadella. Durant la Guerra Civil, la capella va ser
saquejada, però anys després el farmacèutic
Fernando Rubió Tudurí en va assumir la res-
tauració i va encarregar-ne la decoració a Pere
Pruna (Barcelona, 1904-1977), pintor format a
París i apadrinat per Pablo Picasso.

L’edifici arriba a mans de l’Ajuntament de
Barcelona el 1970, quan les monges decidei-
xen vendre els terrenys del monestir.  Després
de romandre tancat durant molt temps, el

1998 van començar els treballs de restauració,
que van donar-li l’aspecte actual. El 2000 es va
inaugurar com a espai cultural i el 2013 va en-
trar a formar part de la xarxa de centres cívics
de Barcelona, batejat amb el nom de Pere
Pruna en homenatge a l’artista. La pintura de
Pruna destaca pel misticisme religiós i la predi-
lecció pels àngels, temes que impregnen els
frescos de la capella que va decorar entre el
1952 i el 1954 i que avui en dia encara es con-
serven gràcies a la restauració del 1998. 

Actualment, el centre gestiona la Taula de
Cors del districte i s’encarrega d’organitzar i pro-
gramar “La primavera coral”, el Cicle de Música
Religiosa i el Cicle de Concerts Joves amb la
col·laboració de les escoles de música de la
zona. L’espai també participa en altres activitats,
com exposicions, xerrades, conferències i tallers.

Un centre cívic instal·lat en una antiga
capella decorada pel pintor Pere Pruna

El parc del Guinardó, un gran
pulmó verd en plena ciutat

HORTA – GUINARDÓ/ Escapar del tràfec i
el soroll de la gran ciutat és possible sense
haver d’allunyar-se gaire del centre. A la
popular plaça del Nen de la Rutlla, al barri
del Guinardó, a prop de l’Hospital de Sant
Pau, s’obre pas un gran pulmó verd per a
molta gent desconegut. El parc del Gui-
nardó data del 1918 i actualment s’ha con-
vertit en una de les zones verdes més grans
de Barcelona.

Ubicat en uns terrenys que antigament
s’havien destinat principalment a ús agrícola,
aquest espai s’enfila turó amunt a través d’un
sistema de terrasses que conviden el passe-
jant a evadir-se del context urbà i a endinsar-
se en un veritable bosc frondós. El parc està
dividit en tres zones ben diferenciades: la part
inferior correspon a un parc urbà; la mitjana,

a uns jardins històrics; i la superior, a un bosc
forestal que sorprèn enmig de la ciutat.

El parc històric es va dissenyar l’any 1918,
amb un projecte a càrrec dels arquitectes pai-
satgistes Jean-Claude Nicolas Forestier i Ni-
colau M. Rubió i Tudurí, que van projectar uns
jardins mediterranis i classicistes que dona-
ven especial protagonisme a l’aigua, que
corre per diferents fonts, canals i petites pis-
cines. D’aquesta manera es va generar un sis-
tema de terrasses travessades per un torrent
canalitzat amb estanys i salts d’aigua.

A la part de dalt de l’espai, el paisatge està
dominat per la vegetació forestal, amb pins,
cedres i alzines. Els camins costeruts que s’en-
trecreuen condueixen al Mirador de la Mitja
Lluna, des d’on es poden contemplar unes
vistes privilegiades de la ciutat.

OBRES ARTÍSTIQUES AMAGADES
Aquest gran pulmó verd, però, també amaga
diverses obres artístiques que val la pena co-
nèixer. Una de les principals atraccions es
troba just a la mateixa entrada de l’espai: l’es-
cultura El nen de la Rutlla, realitzada per Joa-
quim Ros i Bofarull l’any 1961, i una perfecta
avantsala que comunica a través d’un entra-
mat de bancs, escales i zones de jocs infantils
amb la zona més frondosa del parc. 

En aquest sentit, també destaca la popu-
lar Font del Cuento, un petit espai que des de
temps antics ha estat punt de trobada per als
veïns de la zona, especialment per a les pare-
lles a la recerca d’un racó solitari.

La ruta pel parc també permet als visi-
tants acostar-se a un dels miradors més po-
pulars de la ciutat, el del Turó de la Rovira.

Un nou barri
impulsat pel

Congrés Eucarístic

El barri del Congrés de Sant An-
dreu va ser aixecat de nova
planta arran de la celebració del
XXXV Congrés Eucarístic Inter-
nacional a Barcelona el 1952. La
iniciativa va sorgir de la mà del
bisbe de Barcelona, Gregorio
Modrego, que, alertat per la si-
tuació dramàtica de la immigra-
ció que arribava a la ciutat, va
estimular la construcció d’habi-
tatges dignes per a les classes
modestes.

L’objectiu d’aquestes noves
construccions no era només erra-
dicar el barraquisme i donar una
solució a l’arribada de noves ona-
des migratòries, sinó que també
es buscava aconseguir crear un
barri autosuficient  que incorpo-
rés nombroses zones verdes,
ventilació creuada i un assolella-
ment òptim.

UN MODEL D’ILLA DIFERENT
Els edificis del Congrés no segu-
eixen el model d’illa tancada tí-
picament barceloní. Amb la
construcció d’aquests blocs de
nova planta es va voler introduir
altres models de construcció,
com el de l’illa oberta o semitan-
cada, propi de moltes ciutats eu-
ropees, la qual cosa permetia
incorporar-hi serveis, jardins i
instal·lacions esportives. El pro-
jecte, presentat l’any 1952 i
aprovat l’any següent, va veure
la col·locació de la primera pedra
el 1953 al carrer Felip II.

Sant Andreu
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Esports Atletisme | Obertes les inscripcions per a la Marató
La Marató tornarà al calendari atlètic de la ciutat el dia 7 de novembre, i des

de finals del mes passat, els organitzadors han obert el termini d’inscripcions.
Ja s’han superat els 10.000 inscrits, de manera que els dorsals pugen de preu.

12 dels 13 waterpolistes de la se-
lecció espanyola masculina són
dels dos equips del districte. Un
cop més, l’Atlètic Barceloneta
aporta 10 jugadors a la selecció
espanyola que entrena David
Martín (Alejandro Bustos, Miguel
de Toro, Martin Famera, Fran
Fernández, Álvaro Granados,
Marc Larumbe, Dani López Pi-
nedo, Blai Mallarach, Alberto
Munárriz i Felipe Perrone), men-
tre que la convocatòria es com-
pleta amb Unai Aguirre i Roger
Tahull, del Barcelona, i Bernat Sa-
nahuja, del CN Sabadell, l’únic ju-
gador que trenca l’hegemonia
dels conjunts de la Barceloneta.

La representació de l’Atlètic
Barceloneta a Tòquio es com-
pleta amb la convocatòria de
dos dels seus estrangers, Milan
Aleksic i Mike Bodegas, per part
dels combinats nacionals de Sèr-
bia i Itàlia, respectivament.

De fet, els serbis són els vi-
gents campions del món i l’ob-
jectiu de la selecció espanyola
serà, un cop més, lluitar per les
medalles, tot i que el darrer me-
tall olímpic és l’or d’Atlanta 96.
Quatre anys abans s’havia co-
mençat a cuinar la generació
daurada, amb una plata als Jocs
de Barcelona 92.

FATOVIC PER MARTÍN
L’actualitat del CNAB, a banda de
la cita olímpica, té molt a veure

amb el mercat de fitxatges. I és
que des del dia 21 del mes passat,
el club ja té substitut per a Chus
Martín: es tracta del croat Elvis
Fatovic, exjugador i actualment
seleccionador australià, càrrec
que ocupa des del 2013 (de fet,
també és a Tòquio).

El balcànic, que ha signat un
contracte per tres temporades,
començarà a treballar amb la
plantilla el setembre, un cop
s’hagin acabat els Jocs i hagi
gaudit de les vacances.

Dani López Pinedo és indiscutible a la porteria. Foto: RFEN

Barceloneta i Barcelona, 
molt presents als Jocs de Tòquio
Pau Arriaga
LA BARCELONETA

JOCS D’HIVERN4El Govern ha
obert contactes formals amb el
Comitè Olímpic Espanyol (COE)
per presentar candidatura als
Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.
Segons va informar el passat dia
15 Catalunya Ràdio, Aragonès
ha enviat una carta al president
del comitè, Alejandro Blanco,
en què li demana formalment ini-
ciar converses “per la possible
presentació” de la candidatura.

Segons expliquen fonts del
Govern a l’ACN, el que ha de pas-
sar a continuació és que es co-
menci a plantejar com ha de ser
la candidatura i començar el dià-
leg amb tots els agents territo-
rials, ja que, segons remarquen,
la intenció és que sigui un “pro-
jecte de país sostenible”.

Presidència, que té les com-
petències en esports, diu que la
candidatura ha de tenir tres eixos:
cohesió territorial, sostenibilitat
i participació amb implicació del
territori. Asseguren que no és una
aposta només per a 15 dies, sinó
que es vol fer un plantejament
“global” per a tot el Pirineu.

Contactes 
amb el COE per a
Barcelona 2030

Mercat estival
molt intens al
Barceloneta Futsal

Amb Óscar Redondo re-
novat des de mitjans del
mes passat, la feina del

Barceloneta Futsal se centra
en tenir a punt la plantilla per
tornar a competir en la tempo-
rada 2021-22.

El club ha signat ja les reno-
vacions de Rachid, Óscar Agus-
tí, Rafita Ber, Alex Peramós, Sa-
bel Álvarez, Juanjo Caro, Ale-
jandro Escobar i Maxi Glauche.
A aquests noms cal sumar les in-
corporacions de Toni Domè-
nech, Antonio Gordillo i Pol
Carmona, procedents del Cer-
danyola, i els retorns de Moha i
Fran Núñez.

L’equip ja sap que la lliga de
Segona B començarà el tercer
cap de setmana de setembre.

Foto: @barcelonetafutsal
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4Quan hi ha un accident laboral,
un cop resolta la situació i ateses les
persones que n’hagin resultat afec-
tades, cal actuar amb professio-
nalitat i abordar les causes i con-
seqüències dels fets, amb la finali-
tat que no es torni a repetir res
semblant. I aquí és de gran ajuda
el sistema Delta, un servei de la Se-
guretat Social.

Aquest és el nom que rep la
Declaració Electrònica de Treba-
lladors Accidentats. Es tracta d’u-
na eina tecnològica per comunicar
formalment un accident laboral,
amb la màxima transparència, in-
cloent-hi els detalls dels fets i les
raons que l’han provocat. També
serveix per facilitar els tràmits que
es derivin d’aquesta situació. 

QUI EL FA SERVIR?
El fan servir principalment les em-
preses i els autònoms, però també
el poden utilitzar treballadors, en-
titats col·laboradores, empreses
gestores i autoritats laborals. Per
poder-ho fer, empreses i autò-
noms s’han de registrar com a
usuaris del sistema, per a la qual
cosa necessitaran una signatura di-
gital certificada. 

QUAN S’UTILITZA?
S’ha de fer servir sempre que hi
hagi un accident laboral, tant si
aquest causa una baixa com si no:
la llei obliga a comunicar aquests
fets a la Seguretat Social. El termi-
ni per comunicar l’accident és de
cinc dies hàbils.

QUÈ PERMET FER?
El sistema Delta permet elaborar el
comunicat d’accident i, posterior-
ment, consultar-lo, editar-lo o eli-
minar-lo (en funció de la fase de tra-
mitació en què es trobi el docu-
ment, és clar).

COM FUNCIONA?
El sistema Delta envia automàti-
cament els comunicats d’accident
signats per l’empresari o el treba-
llador a l’entitat gestora o col·la-
boradora que s’hagi de fer res-
ponsable de la contingència.
Aquesta entitat haurà de valorar si
accepta o no el comunicat en un
termini de deu dies hàbils i, en cas
que sí, l’enviarà a l’autoritat laboral
de la província corresponent. 

Si l’entitat gestora o col·labo-
radora detecta que el document té
errors, s’hauran de corregir en un

termini de cinc dies per poder ti-
rar endavant el procediment. Fi-
nalment, quan passi a mans de
l’autoritat laboral, aquesta haurà
de decidir definitivament si el co-
municat s’accepta o no. Té la pos-
sibilitat de retornar-lo explicant els
motius pertinents. Si l’accepta, el
comunicat d’accident arribarà a la
unitat provincial d’Inspecció de
Treball i Seguretat Social que toqui
i a la Subdirecció General d’Esta-

dística del Ministeri de Treball i Se-
guretat Social.

SEMPRE? 
El sistema Delta no sempre és la
manera de comunicar un acci-
dent laboral. Hi ha casos en què no
s’ha de fer servir.

Per exemple, quan l’accident
laboral el pateixi un treballador
que ja té coberts aquests acci-
dents per les mútues vinculades

a l’administració pública, com la
Mutualitat General de Funciona-
ris Civils de l’Estat (MUFACE), l’Ins-
titut Social de les Forces Armades
(ISFAS) o la Mutualitat General
Judicial (MUGEJU). Una altra ex-
cepció a l’ús del sistema Delta és
quan qui pateix l’accident és un
treballador contractat per una
empresa amb seu a l’estranger i
que, per tant, no està afiliat a la Se-
guretat Social de l’estat espanyol.

» El sistema Delta fa referència a la Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats
» Es tracta d’una eina tecnològica per comunicar formalment els accidents laborals

El sistema Delta el poden fer servir empresaris, autònoms, treballadors i autoritats laborals. Foto: Pexels

Davant els accidents: Delta
Pàgines especials
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Les T de Teatre celebren el seu trentè ani-
versari amb el retorn de Delicades, una
obra que han portat a vuit països i que
està construïda amb fragments, trossos
i elements que en aparença no tenen re-
lació, però que configuren un univers en
el qual un roser que era mort sobtada-
ment ressuscita. 

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Delicades
Alfredo Sanzol

L’artista mallorquí Amulet ha estrenat el
seu primer disc de llarga durada, Un de-
sert de colors (Blau, 2021), després que es
donés a conèixer amb l’EP En clau de son
(Cases de la Música, 2019). En aquest nou
treball discogràfic, presenta vuit cançons
que beuen sobretot “del folk britànic i
americà”, tal com ell mateix ha explicat
en una entrevista a Enderrock.

Música

El documental Summer of Soul ha acon-
seguit el Gran Premi del Jurat i el Premi
del Públic al darrer Festival de Sundan-
ce. Explora el llegendari Harlem Cultural
Festival celebrat als Estats Units l’any
1969, en el qual es va homenatjar la cul-
tura i la música afroamericanes, a més de
promoure el ‘black pride’ (l’orgull negre)
i la unitat entre la comunitat afro.

Pelis i sèries

Summer of Soul
Questlove

Un desert de colors
Amulet

Transformació sensible
El Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats de Barcelona

ha estrenat aquest estiu l’exposició ‘La transformació
sensible’, que s’hi podrà visitar fins al 10 d’octubre. Es

tracta d’una mostra que es pregunta pel rol que exer-
ceix la bellesa en el marc de les pràctiques artístiques i
socials, i presenta diferents propostes amb què podem

cohabitar amb la bellesa i fer-nos-la nostra com a pràcti-
ca vital. ‘La transformació sensible’ és un projecte a cura

d’Oriol Fontdevila que compta amb l’art del col·lectiu
Assemble i de cinc artistes més de disciplines diferents.

Carla Simón (Barcelona, 1986) va
entrar per la porta gran al món del
cinema amb Estiu 1993 (2017), una

història commovedora inspirada
en la seva infància, que li va valdre
més d’una trentena de premis ar-

reu del món, entre els quals el
Goya a millor direcció novella de

l’any 2018. Aquest mes de juliol, la
directora ha començat a rodar una
nova pel·lícula. Es tracta d’Alcarràs,
un retrat d’una família de pagesos.

“És una pel·lícula coral que refle-
xiona sobre les relacions familiars

en un moment de tensió que coin-
cideix amb la collita”, ha avançat 

Simón en declaracions a l’ACN.

C A R L A  S I M Ó NQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
Va guanyar una trentena de premis amb ‘Estiu 1993’ 

Famosos

Rodar una nova pel·lícula
Es diu ‘Alcarràs’ i narra la vida d’una família de pagesos

Expectació pel nou film
Coneixent la directora, molts intueixen que els agradarà

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Claudia Hampton és una escriptora de
divulgació històrica molt reconeguda
que ara jeu en un llit d’un hospital de
Londres, sola i vella, a punt de morir. Els
records encara brillen en la seva cons-
ciència cada vegada més fràgil, i s’ima-
gina que està escrivint una història del
món. En canvi, Moon Tiger és la seva his-
tòria, la història d’una dona forta.

Llibres

Moon Tiger
Penelope Lively
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| Last Stop
Un videojoc d’aventures sobrenaturals per entretenir l’estiu

dels més gamers. Disponible per a PC, PS, Switch i Xbox.

ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

BURILLES I LLUMINS

DEIXALLES

FOCS ARTIFICIALS

BARBACOES

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

i MEDI AMBIENT

Les altes temperatures i l’escassetat de pluges ja han deixat les
primeres imatges d’incendis forestals a Catalunya aquest es-
tiu. Unes imatges que, malauradament, a casa nostra són

més habituals del que desitjaríem. Tal com ha recordat recent-
ment el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el 54% dels incendis
són provocats per l’acció humana, sigui per negligència o inten-
cionadament. Així doncs, és a les nostres mans intentar evitar si-
tuacions de risc. 

En aquest sentit, la Generalitat ofereix una llista de consells bà-
sics –que, més que com a consells, s’haurien d’entendre com a obli-
gacions– per prevenir focs quan anem a la muntanya o al bosc. No
s’han de llançar mai burilles ni llumins al medi natural, ni caminant
ni per la finestra del cotxe. En cap cas s’han d’encendre focs artificials
ni coets a zones de perill (muntanya, bosc, terrenys agrícoles o urba-
nitzacions properes). No s’ha de deixar cap residu ni deixalla: a més
d’embrutar i contaminar, provoquen incendis. No es poden fer servir
barbacoes no autoritzades (han de ser d’obra amb mataguspires). I,
en general, cal tenir en compte que del 15 de març al 15 d’octubre
està prohibit fer foc als terrenys forestals sense autorització. 

Què no fer a la muntanya i al bosc

No llencis burilles de cigarretes enceses ni llumins,
ni caminant ni per la finestra del cotxe

Les claus

No deixis cap residu ni deixalla al medi natural: a més
d’embrutar i contaminar, poden provocar incendis

No facis servir barbacoes no autoritzades: només estan
permeses les barbacoes d’obra i amb mataguspires
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No encenguis focs artificials o coets al bosc, la muntanya,
terrenys agrícoles ni urbanitzacions properes
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