
Difusió controlada per OJD-PGD | redacció: 93 458 87 80 – liniaciutatvella@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517– publicitat@comunicacio21.com

Núm 99 · Gener 2020 · liniaciutatvella.cat
líniaCiutatVella       13 anys

MERCAT EMBLEMÀTIC pàg 11

La Boqueria celebra
el seu 180è aniversari
amb un any d’activitats

PROBLEMA NO RESOLT pàg 6
Veïns del Raval protesten
per dos narcopisos més

WATERPOLO pàg 13

El Barceloneta i el Barcelona
encaren un febrer exigent

EUTANÀSIA: ARA SÍ pàg 3
Els activistes a favor d’una
mort digna, esperançats
amb el nou govern espanyol

HUMORISTA DE MODA pàg 7
Recta final de l’espectacle
d’en Peyu, ‘El gallardo
español’, al Club Capitol

El temporal colpeja amb força la zona de platges pàg 7

La fúria del Glòria

Elmuseude l’Hermitage
no es farà a la Barceloneta

La Plataforma per un Port Ciutadà ho celebra mentre que l’AV Barceloneta hi veu “prejudicis ideològics” pàg 6

Fo
to:
 In
és
 V
alv

er
de
/A
CN



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

| 2

líniaCiutatVella.cat Gener 2020



3 | 

líniaCiutatVella.catGener 2020Reportatge

L’abril de l’any passat, la histò-
ria de María José Carrasco i Án-
gel Hernández va commocio-
nar milers de persones. Ella pa-
tia esclerosi múltiple des de feia
30 anys i estava en fase terminal,
i ell, obeint els desitjos de la seva
dona, la va ajudar a morir.
Aquest cas va reobrir l’etern de-
bat sobre l’eutanàsia a l’estat
espanyol, on encara avui es cas-
tiga amb penes de presó. 

Amb l’objectiu de despena-
litzar el suïcidi assistit i defensar
el dret de les persones malaltes
a escollir la seva mort, l’any
1984 es va crear l’associació pel
Dret a Morir Dignament de Ca-
talunya (DMD-CAT). Des d’a-
leshores, l’entitat funciona grà-
cies a voluntaris que es dividei-
xen en diversos grups de treball,
com ara Educació o Incidència
política i social. Tal com explica
a aquest mitjà la presidenta de
l’associació, Isabel Alonso, tam-
bé ofereixen atenció a la ciuta-
dania i tenen un equip d’asses-
sorament personalitzat per a ca-
sos més avançats.

Així, la seu de l’entitat a Bar-
celona, ubicada al Portal de l’Àn-
gel, va atendre 847 demandes
d’informació i 108 peticions d’as-
sessorament personalitzat du-
rant el 2018 (últimes dades dis-
ponibles). “La gent se sol posar en
contacte amb nosaltres perquè
no troba solucions, ja que la llei
no permet l’opció que desitgen,
però de vegades també ho fan
perquè el seu equip mèdic no co-
neix bé els seus drets i no els està
respectant”, lamenta Alonso. 

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
Però els integrants de DMD a
Catalunya no estan sols en la

seva lluita. El mes de gener, l’as-
sociació ha ampliat el conveni de
col·laboració que ja tenia amb la
Diputació de Barcelona. Segons
Alonso, fins ara, l’acord s’havia
centrat en la formació del per-
sonal de la Diputació en aques-
ta qüestió, però amb la recent
ampliació s’ha fet un pas més per
“fomentar la cultura de la mort
digna entre la ciutadania”. Arran
d’això, estan treballant per or-
ganitzar xerrades i exposicions
que es moguin per biblioteques
i altres equipaments de la Dipu-
tació. “L’objectiu és trencar el
tabú que envolta la mort i co-
mençar a parlar de com volem
morir”, afirma la presidenta de
l’entitat.

A banda, el reforç del conve-
ni també ha de servir per pro-
moure el Document de Voluntats
Anticipades (DVA), que permet
a qualsevol persona major d’e-

dat, encara que no estigui ma-
lalta, deixar per escrit quines
cures accepta rebre si algun dia
pateix una malaltia intractable
que li impedeixi expressar-se. A
Catalunya, aquesta eina és legal
des del 2000, però es fa servir

molt poc: “Només un 1% de la
població catalana redacta el
DVA, mentre que la xifra als
Estats Units és del 33%”, detalla
Alonso. Per a ella, les dades res-
ponen al desconeixement i a la
por a parlar de la mort, i creu que
la situació milloraria si es fessin
campanyes institucionals, com es

fan amb altres problemes de
gran impacte social. “La gent ha
de conèixer el seu dret a morir
dignament”, reivindica.

MOTIUS PER A L’ESPERANÇA
Després de més de 30 anys per-
seguint la seva meta des de l’as-
sociació, ara s’obre un nou ho-
ritzó per als activistes a favor de
la mort digna. Amb el govern de
coalició entre el PSOE i Unides
Podem, la llei de l’eutanàsia
sembla més a prop que mai. De
fet, en el pacte que van presen-
tar tots dos partits després de les
darreres eleccions generals apa-
reixia com un dels 10 punts pro-
gramàtics principals.

“Estem molt esperançats”,
admet la presidenta davant d’a-
quest escenari, i recorda que
encara està pendent de discussió
la proposta de llei de despena-
lització de l’eutanàsia que el

Parlament va traslladar al Con-
grés el mes de juny. En aquest
sentit, reconeix que a nivell ca-
talà han rebut més suport que no
pas a nivell estatal. 

Pel que fa al suport ciutadà,
l’estiu passat es van entregar al
Congrés més d’un milió de sig-
natures que demanaven despe-
nalitzar el suïcidi assistit. En la
mateixa línia, Ángel Hernández
va posar en marxa una altra re-
collida de signatures la nit del 10
de novembre, un cop es van co-
nèixer els resultats dels comicis,
perquè la de l’eutanàsia fos la pri-
mera llei que s’aprovés durant la
nova legislatura. De moment, la
petició ja acumula prop de
300.000 suports. Si aquesta de-
manda es fa realitat abans del 3
d’abril, Hernández haurà com-
plert la promesa d’aconseguir un
canvi abans del primer aniversari
de la mort de la seva dona. 

Anna Utiel 
BARCELONA

Quan la vida ja no és vida
» L’associació pel Dret a Morir Dignament treballa des del 1984 per a la legalització de l’eutanàsia 
» L’entitat ha ampliat el seu conveni amb la Diputació per “fomentar la cultura de la mort digna”

Concentració en suport a Ángel Hernández, que l’abril de 2019 va ajudar a morir la seva dona malalta terminal, María José Carrasco. Foto: Laura Fíguls/ACN

Isabel Alonso: 
“Sovint els equips
mèdics no coneixen bé
els drets dels pacients”
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La lupa

per @Modernetdemerda

You had one job

De mica en mica anem percebent que l'e-
mergència més flagrant que viu la llen-
gua catalana l'hem de situar entre els jo-
ves, que no tenen tots els referents que
haurien de tenir per sentir-se completa-
ment orgullosos (?) de la seva llengua. Ja
sabem com funcionen aquestes coses en
plena adolescència: calen fars que ens
il·luminin i que ens reafirmin l'atractiu de
les nostres conviccions.

Els que estem preocu-
pats per aquest tema posem
la lupa sobre TV3, i la televi-
sió pública catalana acaba
sent sovint, i amb raó, l'ase
dels cops. No hi ha una es-
tratègia lògica per a la reali-
tat juvenil del 2020. Tampoc hi era
abans-d'ahir. Ni el 2017. No hi ha mas-
sa res. Només hi ha paràlisi, i un tsuna-
mi -més audiovisual que democràtic- que
ens passa per sobre.

Però, enmig d'aquest panorama tan
dantesc, hi ha quelcom que encara m'in-
quieta més que la inoperància del motor
més potent que tenim. I és el paper de les

entitats i organitzacions que van néixer
exclusivament per defensar el català. A di-
ferència del govern o de TV3, que tenen
un miler de prioritats -entre les quals, la
salut del català-, aquestes entitats només*
tenen una missió en aquesta vida: evitar
que passi el que està passant, posar el crit
al cel per denunciar la tragèdia, fer de lob-
bies, remoure-ho tot per aconseguir que

el català perduri en un dels seus moments
més difícils.

I això no crec que s'estigui produint.
No es percep, almenys. On són? Per què
no les veiem sovint exercint una pressió
ferma? Per què no hem llegit cap mani-
fest contundent ni hem viscut cap gran
acció que remogui consciències i que ins-
ti a la ciutadania i al poder a revertir la si-

tuació? Si no hi ha un cop de puny sobre
la taula, és molt complicat que res es mo-
gui. Si ni aquells més interessats a enfortir
el català no fan pressió per enfortir-lo, nin-
gú ho farà per amor a l'art. Tampoc TV3.

I amb això no vull dir que no s'estigui
fent absolutament res en aquest sentit;
dono per descomptat que alguna cosa, en-
cara que no hagi transcendit, s'està fent

per avançar. Que s'està pres-
sionant. Ho dono per des-
comptat pensant en la salut
de la llengua i, sobretot, en la
meva salut mental.

Però és urgent que, da-
vant l'emergència lingüísti-
ca que estem vivint, ens po-

sem les piles d'una vegada, que siguem
actius sense descans. Tothom. Els ca-
talanoparlants, els primers. Les insti-
tucions, no cal dir-ho. Però el paper de
les entitats és especialment impres-
cindible, perquè sense la denúncia i la
motivació d'aquells que van néixer per
denunciar i motivar, el repte se'ns farà
encara més colossal del que ja és.

Si ni aquells més interessats a enfortir 
el català no fan pressió per enfortir-lo,

ningú ho farà per amor a l’art, tampoc TV3

Hem despertat amb la
pitjor de les notícies a

Sant Joan Despí. El mas-
clisme continua arrencant vides. Sense
paraules per expressar tanta indignació
i dolor. El nostre acompanyament i es-
calf a tota la família. No pararem fins a
acabar amb aquest masclisme que ens
mata dia a dia.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A mi, lo que más me ir-
rita (y asusta) del asun-

to del coronavirus es ese
sistemático "Está todo bajo control"
que suelta cada responsable político o
médico cada vez que le preguntan.
Francamente, preferiría un "Es pre-
ocupante, pero tenemos confianza y
estamos trabajando duro".

@Relojero781

Un cop més, els hono-
rables consellers legí-

tims @junqueras, @jor-
diturull, @raulromeva, @quimforn, @jo-
seprull i @dolorsbassac, injustament
cessats, acusats i empresonats per Es-
paña de manera tendenciosa i covarda,
donant una enorme lliçó de democrà-
cia i coherència. Persistirem!

“Abascal y Espinosa de
los Monteros cobraron

salarios de Vox con fon-
dos del Consejo Nacional de la Resis-
tencia de Irán. Vox se fundó en 2013
con un millón de euros del CNRI, que
tuvo brazo armado en la lista de orga-
nizaciones terroristas de EEUU hasta
2012”. Fuente: El País.

@javinsan@Capablanca1714@riera_judith
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Els semàfors

Ajuntament
El consistori ha descartat finalment el
projecte de l’Hermitage a la Barcelone-
ta, principalment per motius tècnics,

després d’un llarg debat. La nova fran-
quícia del museu rus tenia partidaris i
detractors entre les entitats veïnals. 

pàgina 6

La Boqueria
La Boqueria celebra enguany el seu

180è aniversari. Al llarg de l’any el mer-
cat més emblemàtic de la ciutat orga-
nitzarà diferents activitats, amb l’ali-

mentació, la gastronomia i el producte
com a eixos principals del programa. 

pàgina 11

Barceloneta Futsal
La temporada ja ha superat el seu equa-

dor i l’equip no afluixa. Sent especial-
ment forts a casa, els de la Barceloneta
han aconseguit establir-se en la tercera
posició i tenen motius per pensar que
poden atrapar el Mataró i el Bellsport. 

pàgina 13



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

5 | 

líniaCiutatVella.catGener 2020

 

El + llegit líniaCiutatVella.cat

Nou cop policial contra 
el tràfic de drogues al Gòtic1

2
Els primers pisos fets amb 
contenidors ja estan a punt

La camiseria Xancó tancarà 
just abans de fer 200 anys

El projecte d’institut escola 
a la Barceloneta, descartat

El projecte d’institut escola 
a la Barceloneta, descartat

3

4

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

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

Safata d’entrada

A toda esa gente española y cata-
lana, pretendidamente de iz-
quierdas, que celebran haber sub-
ido el sueldo mínimo 50 míseros
euros, pero callan ante el bloqueo
de IU-Podemos y el PSOE a in-
vestigar al monarca por forrarse
vendiéndole armas a asesinos en
Arabia Saudí y Turquía:

Calláis cuando meten en la
cárcel y torturan a chavales y cha-
valas catalanas acusadas de terro-
rismo sin haber una sola víctima,
sin ni un solo atentado, sin ha-
berle hecho daño a nadie, pero
¡ah!, sois capaces de escribir que
los catalanes renegamos de un
jefe de policía porque no quiere la
independencia de Cataluña.

¿Queréis generalizar? Bien,
“nosotros” le respetamos, este-
mos de acuerdo o no con su ideo-
logía, porque se negó a cargar
contra votantes pacíficos. Sois
“vosotros” quienes le inhabilitas-
teis y le queréis condenar a 15
años de cárcel por ello.

Ahora ya podéis seguir escri-
biendo artículos de mierda.

Callar
per Mani Martínez

El Delta de l’Ebre en regressió
per Jordi Lleal 

El gener de 2017, un temporal
de gregal va provocar una tren-
cadissa al delta de l’Ebre, amb
greus danys i una important re-
gressió a diversos punts, que po-
dia provocar el seu col·lapse. Es
diu que els humans són els
únics animals que ensopeguen
dues vegades amb la mateixa
pedra. No és veritat, poden ar-
ribar a ensopegar amb la ma-
teixa pedra més vegades. La
borrasca Gloria torna a posar-
nos davant del món real: el delta
de l’Ebre és més que un lloc on
estudiar les aus migratòries,
anar-hi a devorar una paella o
una mariscada i passejar pels
seus vorals. És un territori on
molts dels nostres compatrio-
tes treballen i intenten, d’acord
amb el respecte al territori i el
medi ambient del delta, gua-
nyar-se la vida.

Estudis elaborats entre 1957
i 1989 sobre la regressió del
delta preveien la desaparició de

l’illa de Buda, l’istme del Tra-
bucador i la fletxa dels Alfacs.
Malauradament, algunes d’a-
questes previsions, amb el tem-
poral Gloria, s’han acomplert.

Es calcula que l’Ebre, sense
les preses, aportava entre 10 i
20 milions de tones de sedi-
ments cada any i ara, tot just
90.000 tones. Mequinensa,
Riba Roja i Flix retenen, des de
la seva construcció, milions de
tones de sediments amb la con-
següent pèrdua de capacitat
d’embassament d’aigua. La
gent i entitats dels territoris
afectats porten a fi de bé una
Campanya dels Sediments per
obligar a les companyies que
regenten els embassaments a
obrir les comportes de fons per
desguassar els sediments, que
ajudarien a equilibrar de nou
els terrenys i les barreres natu-
rals del Delta. La política de pe-
daços s’ha d’acabar, calen so-
lucions definitives. Ja! 

A les xarxes

@bru_esteve: És una merda que instinti-
vament tingui ganes de donar les gràcies
a un famós pel sol fet de parlar la seva
llengua materna. Però gràcies.

@antonibassas: Lorena Roldán acaba i els
diputats de Ciutadans se’n van sense es-
coltar la resposta de Junqueras: (irònic) “Ara
se’n van? Ara que començàvem a dialogar?”

#Comissió155 #CatalàAlsGrammy

Les millors
perles

L’esquelet d’una balena, una mandíbula humana o una bicicle-
ta. Aquests són alguns dels objectes que el mar ha retornat a
les platges catalanes a causa del temporal Glòria. La borrasca

també ha servit per alertar de l’impacte dels plàstics d’un sol ús:
s’han trobat envasos i embolcalls de productes dels anys 60 i 70. 

Avast, l’antivirus gratuït que fan servir més de 430 milions
de persones cada mes, hauria estat recopilant i venent
dades dels seus usuaris. Ho ha revelat una investigació

que també apunta que les empreses compradores d’aquestes
dades serien Google, Microsoft, Pepsi o Sephora, entre d’altres.

Detenen a Arizona un home que havia disfressat un esquelet i
l’havia assegut al seient del copilot del seu cotxe per poder
circular pel carril VAO, només permès per a vehicles amb

dues o més persones. L’home, de 62 anys, havia col·locat un barret a
l’esquelet. Sorprenentment, l’estratègia no li va funcionar.

Exhibició d’enginy. La resposta d’un nen en un examen
d’anglès s’ha fet viral a les xarxes socials. L’exercici li de-
manava que traduís el verb ‘disparar’ i l’escrivís en present,

passat i participi. L’estudiant ho va veure clar: la seva resposta
va ser “Pim, pam, pum”.

La mort de Kobe Bryant i la seva filla ha colpit el món sencer i les
mostres de condol i respecte no s’han fet esperar. A les Filipi-
nes, han volgut anar més enllà i han pintat una pista de bàs-

quet amb una gran imatge del mític jugador i la petita Gigi, que
prometia convertir-se també en una estrella d’aquest esport.

@trosich: Trobo que abans de les elec-
cions la JEC hauria de publicar un llistat de
qui podem votar i podrà ser president i
qui no. Ho dic per anar avançant feina.

#PressupostosiEleccions
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Els narcopisos del Raval, 
lluny de tenir una solució

HABITATGE4Veïns del carrer
Príncep de Viana, amb el suport
d’Acció Raval,  es van concentrar
el passat 18 de gener al seu ma-
teix carrer per denunciar que tot
l’edifici situat al número 14 i un
pis del número nou funcionen
com a narcopisos. 

Els veïns asseguren que
aquestes propietats pertanyen  a
Sabadell Real Estate Activos,
del Banc Sabadell, i al BBVA.
“Aquests narcopisos són un dels
malsons del barri per les contí-
nues baralles nocturnes, la man-
ca de seguretat als pisos i la

brutícia al carrer”, asseguren
els afectats.

En paral·lel, denuncien que
“els narcotraficants saben que els
bancs gairebé mai denuncien
l’ocupació d’un pis buit” i es
pregunten si “això de deixar ac-
tuar lliurement els narcotrafi-
cants forma part d'una nova es-
tratègia per afavorir l'especula-
ció i la gentrificació del barri”.

Des d’Acció Raval diuen que,
després de les millores que va re-
presentar el macrooperatiu po-
licial del juliol, la situació ha tor-
nat a empitjorar. 

Un home mata tres 
persones en només una hora
SUCCESSOS4Dia negre. Així es
pot definir el 20 de gener que es
va viure a Ciutat Vella després que
un home suec de 29 anys come-
tés, presumptament, un triple
crim que va acabar amb la vida de
dos homes i una dona.

El primer crim va ser el d’un
home que va ser trobat mort i
amb signes de violència al número
9 del carrer Portal, després que els
Bombers haguessin d’apagar un
incendi al pis. Poca estona després
es va trobar una dona morta al
vestíbul d’un edifici de l’Arc de
Sant Vicenç. El presumpte ho-

micida, abans de cometre el ter-
cer crim, també hauria estat l’au-
tor de diversos robatoris amb
violència. Posteriorment va apun-
yalar un treballador del departa-
ment de premsa de l’Ajuntament,
que va morir al cap de dos dies.

El presumpte autor dels fets
va ser detingut de seguida i va in-
gressar a la presó sense fiança. La
magistrada va apreciar risc de
reiteració delictiva i un risc de
fuga, “no només pel fet de ser de
nacionalitat sueca i sense arre-
lament sinó per les elevadíssimes
penes que pot afrontar”.

Entitats | Neix la plataforma Salvem el Solar dels Jutjats
Veïns i diferents entitats de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera han creat recentment la pla-
taforma Salvem el Solar dels Jutjats. L’objectiu és reclamar que el solar del passeig Lluís Com-

panys on s’ha de fer la nova Audiència Provincial de Barcelona es destini a habitatge social. 

Els veïns diuen que els edificis ocupats són del Sabadell i el BBVA. Foto: A. Raval

CULTURA4Després d’un debat
que ha durat anys, la nova bocana
del Port, a la Barceloneta, no serà
la seu d’una franquícia del museu
rus de l’Hermitage. La decisió la va
anunciar el govern municipal el 27
de gener després d’estudiar les con-
clusions de quatre informes que
s’havien encarregat. “Ara mateix
l’Ajuntament no pot autoritzar  el
projecte”, va afirmar la segona ti-
nenta d'alcaldia, Janet Sanz.

Un dels principals motius que
s’assenyala als informes és el de la
mobilitat. La bocana nord del
Port, segons el document, és un cul
de sac que faria difícil l’accés dels
serveis d’emergència, al mateix
temps que per arribar-hi en trans-
port públic només es podria fer
amb una línia de bus o amb una
parada de metro que està situada
a més de dos quilòmetres.

Un cop es va fer pública la de-
cisió, el regidor Jordi Rabassa va
dir que “després d’haver llegit el
projecte i l'informe estic segur

que aquest Hermitage té un escàs
interès cultural”. Pel que fa a l’o-
posició, la decisió va aixecar for-
ça crítiques.

DISCREPÀNCIES VEÏNALS
La decisió de l’Ajuntament va ser
molt celebrada per les entitats del
barri que s’oposaven al projecte i
que formen part de la Plataforma
per un Port Ciutadà. “Els informes
ens han donat la raó perquè el
projecte, en molts aspectes, era un
autèntic nyap”, afirmen des de la

plataforma. A l’altre costat hi ha
la iniciativa Més Cultura per a Bar-
celona, de la qual forma part l’AV
Barceloneta, que ha criticat el
“veto” de l’Ajuntament basat en
“prejudicis ideològics”.

Pel que fa als responsables de
l’Hermitage, tot i l’anunci muni-
cipal, van afirmar que mantenen
la voluntat d’obrir el museu al
Port. Per últim, el tinent d’alcal-
dia Jaume Collboni va assegurar
que es pot buscar un altre lloc de
la ciutat per al museu.

La nova bocana del Port no acollirà finalment l’Hermitage. Foto: Ajuntament

S’acaba el serial: l’Hermitage 
no es farà a la Barceloneta

» L’Ajuntament descarta el projecte basant-se en informes tècnics
» La decisió satisfà una part del veïnat i en decep una altra

La reforma de la Rambla no
començarà fins a l’any que ve
URBANISME4La reforma de la
Rambla és un d’aquells serials
barcelonins que s’acaben allar-
gant en el temps. Ara s’ha cone-
gut que les obres no començaran
fins a l’any que ve, quan en un
primer moment estava previst
que ho fessin a finals del passat
o principis d’aquest 2020.

En una trobada amb alguns
veïns i representants d’entitats, la
tinenta d’alcalde d’Urbanisme,
Janet Sanz, va explicar el passat

29 de febrer que un cop s’aprovin
els pressupostos es podrà co-
mençar a desencallar la primera
fase de la reforma. Durant la tro-
bada, alguns dels responsables del
grup d’arquitectes kmZERO, que
han estat els encarregats de dis-
senyar la futura Rambla, van ex-
plicar algunes de les reformes
que està previst fer.

Per la seva banda, Amics de la
Rambla espera que aviat es pugui
desencallar el projecte.
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Recta final de l’espectacle 
d’en Peyu al Club Capitol

OCI4El popular humorista
Peyu encara les últimes fun-
cions del seu darrer espectacle,
El gallardo español, al Club
Capitol. La Sala Pepe Rubianes
és, des del 16 de gener i fins al
9 de febrer, l’escenari que acull
aquest muntatge dirigit per
Joan Roura.

A El gallardo español, el cò-
mic interpreta un actor català
que ha decidit representar l’obra
homònima de Miguel de Cer-
vantes en format de monòleg.
Però en realitat, quan el públic
entra a la sala, l’obra ja s’ha re-
presentat i l’actor comença a
fer un col·loqui per comentar la
funció amb els espectadors. És

aquí quan comencen les refe-
rències a l’actualitat, el qüestio-
nament de la llibertat d’expres-
sió de l’estat espanyol i, en defi-
nitiva, l’exhibició de l’humor
àcid característic d’en Peyu.

UNA CARA CONEGUDA
En Peyu, nom artístic de Lluís
Jutglar Calvés, s’ha fet famós a
Catalunya en els últims anys
gràcies al programa Versió
RAC1 i, sobretot, a l’APM?, on
durant molt de temps va tenir
una secció pròpia. Ara, a més de
fer espectacles teatrals, partici-
pa al programa Està passant i
copresenta Bricoheroes, dos
programes de TV3.

CANVI CLIMÀTIC4El temporal
Glòria, que va afectar el país
durant la setmana del 20 de ge-
ner, es va fer notar amb força al
districte, especialment a la zona
de la costa. La platja més afec-
tada va ser la de la Barceloneta,
que es va omplir de restes de
canyes i arbres caiguts, de frag-
ments de paviment i, sobretot, de
residus que el mar va retornar a
causa de les fortes ventades.
També van patir els efectes de la
borrasca les platges de Sant Se-
bastià i Somorrostro. 

Els desperfectes causats pel
Glòria van deixar un gran volum
de feina per als serveis munici-
pals de neteja, però els treballa-
dors no van estar sols en aques-

ta tasca. Centenars de volunta-
ris, tant membres d’entitats i
col·lectius com a títol indivi-
dual, s’hi van afegir  per deixar
les platges del districte en les mi-
llors condicions possibles. 

ZONA CATASTRÒFICA
El divendres 24, un cop la si-
tuació al districte i al conjunt de
la ciutat va tornar a la normali-
tat, l’alcaldessa Ada Colau va
anunciar la seva intenció de de-
manar a l’Estat  la declaració de
zona catastròfica per al litoral
barceloní. I és que, segons les pri-
meres valoracions de l’Ajunta-
ment, els danys provocats pel
temporal es xifren en més de 12
milions d’euros. 

Entre les conseqüències més
greus, destaca el fet que, de
mitjana, les nou platges de la

ciutat han perdut un 30% de la
sorra. Per compensar aquesta
pèrdua, el consistori estima que
haurà de fer “una aportació ex-
traordinària de 500.000 me-
tres cúbics” de sorra. 

En la mateixa línia, ja el dia
22, el cap del servei de Platges de
l'Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), Dani Palacios, va
advertir en declaracions a l’ACN
que les platges de la zona havien
patit les afectacions més impor-
tants “dels últims 20 o 30 anys”
com a conseqüència de la bo-
rrasca Glòria.

Les fortes ventades van omplir la platja de residus. Foto: Inés Valverde/ACN

El temporal Glòria colpeja 
amb força la Barceloneta

12
milions d’euros és el
valor de les afectacions
que ha causat la
borrasca a la ciutat

‘El gallardo español’ es podrà veure fins al 9 de febrer. Foto: Pep Duran/ACN
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Qualitat de l’Aire i la FAVB volen que la Zona de Baixes Emissions posi més límits als vehicles

Volen (més) restriccions
MEDI AMBIENT/ Des del dia 2 d’aquest
mes està en funcionament la Zona de Bai-
xes Emissions (ZBE) a la ciutat, un sistema
mitjançant el qual es restringeix l’accés a
la ciutat als vehicles més contaminants. La
mesura ha estat aplaudida per molts sec-
tors, tot i que entitats com la FAVB o la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire consideren
que la ZBE encara ha de ser més restrictiva.
De fet, les dues associacions asseguren
que la contaminació a la ciutat podria aug-
mentar si no es prenen “mesures comple-
mentàries de reducció dels vehicles de
forma urgent”. En aquest sentit, tant la fe-
deració com la plataforma consideren que
la ZBE ha d’evolucionar de forma ràpida
cap a l'aplicació d'una taxa anti contami-
nació per tal de disminuir el nombre de
vehicles circulants i de les seves emissions.

Les entitats consideren que si no s’im-
plementa aquest impost, el que s’aconse-
guirà és  reduir l'edat mitjana del parc de
vehicles i no tant el nombre de cotxes en
circulació. És a dir, accelerar la renovació
per fases dels vehicles privats en lloc de fo-
mentar l’ús del transport públic. Així, afe-
geixen que “qualsevol solució passa per la
reducció dràstica de vehicles que circulen
habitualment per la ciutat” i denuncien
que les restriccions que plantejaran als ve-
hicles dièsel amb etiqueta groga els nous
Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-
2024 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i el Pla Director de Mobilitat de l'Autoritat
del Transport Metropolità responen a “una
lògica comercial i no de salut pública”.

Per tal de combatre això, les dues enti-
tats exigeixen que se superin les polítiques

de renovació i s'apliqui una mesura efec-
tiva de reducció, una taxa anti contamina-
ció (peatge urbà) que afecti l'ús diari i
habitual del vehicle privat. Això, expliquen,
ha aconseguit resultats immediats (de fins
al 30%) en altres punts del món, ja que in-
corpora el concepte ‘qui contamina, paga’.

De la mateixa manera, les dues asso-
ciacions consideren que els vehicles com-
partits han d'estar exempts de pagar la
taxa, igual que les persones amb mobilitat
reduïda que, a més, haurien de ser afavo-
rits amb carril propi, igual que el transport
públic. De fet, van més enllà i diuen que
tot el que s’aconsegueixi recaptar amb les

multes s’ha de reinvertir en millores en la
xarxa de transport públic.

La FAVB i Qualitat de l’Aire tanquen les
seves demandes dient que, en un moment
en el qual la ciutat s’està postulant com a
líder mundial en la lluita contra la contami-
nació i l’emergència climàtica, cal anar un
pas més enllà del que s’ha fet i demanen
“coherència i valentia” a les administracions.
En aquest sentit, les entitats també dema-
nen que actuïn en “altres focus de contami-
nació”, com el port o l’aeroport.

ECONOMIA/La gran davallada de la capacitat econòmica
de més de la meitat de les famílies que viuen a la ciutat
o a l’àrea metropolitana és la conclusió més cridanera de
l'últim informe de la Fundació Foessa, que Càritas va pre-
sentar durant el mes passat. En concret, el 51% de les fa-
mílies ja no tenen la capacitat per ajudar econòmicament
parents que estiguin en una situació més precària. Això
era molt diferent una dècada enrere.

Aquest fenomen, segons van explicar durant la pre-
sentació de les conclusions de l’informe, s’anomena fa-
tiga de la compassió. Per combatre’l, segons va explicar
el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador
Busquets, cal impulsar “polítiques que minimitzin la des-
igualtat econòmica provocada per la crisi financera i im-
mobiliària a Espanya”.

Busquets va admetre que la solidaritat intrafamiliar ha
minvat significativament i de forma progressiva durant
els últims 10 anys, però va explicar que això no és “per fal-
ta de voluntat, sinó perquè el calaix que tenien les famí-
lies s’està exhaurint o s’ha acabat del tot”.

L’estudi també explica que els costos derivats de
l’habitatge (que van molt més enllà del lloguer o el pa-
gament de la hipoteca) són els causants de vuit de cada
10 casos de pobresa.

Crit d’alerta per la pèrdua de poder
econòmic de moltes famílies MOBILITAT/Veïns dels barris de Diagonal Mar i el Front Ma-

rítim del Poblenou han mostrat el seu malestar per la fre-
qüència de pas de la línia de bus 136, que recorre de for-
ma íntegra diferents punts del districte de Sant Martí.

Mari Carmen García, vocal d’Urbanisme de l’Associació
de Veïns de Diagonal Mar, va lamentar fa uns dies, en de-
claracions a Betevé, que “no es pot permetre” que els usua-
ris hagin d’esperar 30 minuts entre bus i bus. Els veïns re-
clamen que el temps d’espera entre cadascun dels vehicles
no superi el quart d’hora. La intenció de les associacions veï-
nals és configurar una taula per estudiar la situació al de-
tall (podria fer-se aquest mes), idea que va sorgir en un dels
Consells Plenaris de finals de l’any passat.

Demanen més freqüència 
de pas de la línia de bus 136

Les entitats volen 
crear una taxa anti 
contaminació per
als vehicles privats
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POBRESA/ La seu de la FAVB va
ser l’escenari, durant la tarda del
passat dimecres 8 de gener, de la
primera sessió de l’any d’asses-
sorament a veïns que tinguin
pots recursos i no puguin pagar
factures dels subministraments
bàsics, com les de la llum, l’aigua
o el gas. La jornada estava pen-
sada per a persones que estan
advertides per talls de servei.

L’Aliança contra la Pobresa
Energètica va organitzar aques-
ta trobada, en la qual també es va
informar els assistents sobre els
tràmits que cal completar per op-
tar a rebre el bo social de l’Ajun-
tament i sobre les possibles afec-
tacions de la nova reforma.

Celebrada una
sessió sobre
deutes en factures

Se celebra la primera reunió 
de la Comissió contra l’Amiant

SERVEIS/ El pròxim dimarts 4 de
febrer es posarà en marxa una
nova edició de l’Escola de Salut
(una proposta per a la gent gran)
al barri de l’Esquerra de l’Eixam-
ple. El bon resultat d’aquesta ini-
ciativa en anys anteriors ha por-
tat els organitzadors a impulsar-
la de nou en aquest 2020.

D’aquesta manera, cada di-
marts al matí (entre dos quarts
d’11 i dos quarts d’1 del migdia)
la Sala d’actes de l’antiga presó
Model serà l’escenari de xerrades,
tallers i tota mena d’activitats
(com ara sortides) pensades per
difondre hàbits de vida saludable.
Caldrà inscriure-s’hi en els Centres
d’Atenció Primària.

Nova escola de
Salut a l’Esquerra
de l’Eixample 

SOCIETAT/ Des de la primera set-
mana d’aquest any, Fem Sant An-
toni ha tornat a posar en marxa re-
unions obertes als veïns del bar-
ri per combatre la gentrificació.

D’aquesta manera, cada di-
mecres entre les sis de la tarda i
dos quarts de vuit del vespre, la
seva seu del número 66 del carrer
de Calàbria serà l’escenari d’a-
quest punt d’informació en el
qual escoltaran els casos que els
plantegin els veïns que es vegin
obligats per qualsevol motiu, com
ara la no renovació del contracte
de lloguer o l’augment del preu.
També es parlarà sobre una altra
de les grans problemàtiques al
barri, els pisos turístics.

Reunions cada
dimecres contra 
la gentrificació 

El Raval, protagonista de dos dels 
grans projectes de la FAVB d’enguany

SOCIETAT/ Barri espai de convi-
vència i Drets dels Infants i Adoles-
cents són dues de les principals
iniciatives que la FAVB té en marxa
i que tenen com a objectiu princi-
pal, segons la federació, que els
veïns puguin gaudir “d’uns barris i
unes ciutats vivibles”. En aquest
2020, el barri del Raval serà el prin-
cipal protagonista d’aquestes
dues iniciatives.

La primera d’aquestes té com
a finalitat principal facilitar un dia-
gnòstic de la realitat del barri a  les
entitats i els agents que hi treba-
llen, al mateix temps que es crea
un espai de treball comú per a
totes elles.

Segons les darreres dades,
poc més de 100.000 persones
viuen actualment al Raval. No és
cap secret, però, que aquest és el
punt de la ciutat demogràfica-
ment més complex; és un dels
barris amb una xifra d’immigració
més alta (amb persones que arri-
ben d’arreu del món), però on
també conviuen veïns de tota la
vida i moltíssims turistes. Aquesta
confluència de personalitats con-
verteix el Raval en un dels punts
més multiculturals, no només de
la ciutat, sinó del conjunt del país.

Però en les darreres dècades,
segons considera la FAVB, el barri
ha patit “canvis no sempre dirigits
a millorar la qualitat de vida dels
seus veïns”. Un d’aquests es re-
munta als anys anteriors a la cele-
bració dels Jocs Olímpics, amb el
Pla de Reforma Interior del Raval
(PERI), que volia crear espais per
oxigenar el barri i “fer-li una ren-
tada de cara”. Malgrat aquestes

bones intencions, però, bona part
del barri van acabar transformant-
se en punts que ara són d’interès
turístic, cosa que es tradueix en un
augment de preus i que provoca
l’expulsió de molts veïns de tota la
vida, que no poden assumir la pu-
jada dels costos com el lloguer i al-
tres necessitats bàsiques.

Per això, durant molts anys el-
Barcelona Expert Center (BEC) ha
impulsat enquestes als veïns (fins i
tot als més joves) per saber quins
punts i aspectes millorarien. I d’a-
questes consultes als més menuts,
precisament, neix la segona inicia-

tiva, la que vol vetllar per les ne-
cessitats dels més menuts.

En aquest sentit, Drets dels In-
fants i Adolescents treballa directa-
ment a les escoles, fent xerrades
on s’explica als nens i les nenes que
tenen uns drets i que és el seu dret
i el seu deure fer-los mantenir. La
iniciativa aborda problemàtiques
com l’assetjament (i en diferents
tallers els dona eines per saber de-
tectar casos i saber com actuar) o
la manca d’espais de joc, com els
parcs, als carrers i les places del
barri. La FAVB considera que el
lleure és, precisament, un dels
principals drets dels més menuts.

Un dels projectes
té els infants i els
adolescents com
a protagonistes

SALUT/La lluita contra l’amiant continua.
Si a finals de l’any passat un grup d’antics
treballadors de l’empresa Macosa-Alstom
afectats per l’amiant van entregar 10.000
signatures al president de la Generalitat
perquè el Govern posi en marxa la reti-
rada de tots els elements amb amiant que
hi ha a Catalunya, el següent pas ha estat
la creació de la Comissió contra l’Amiant,
que ja ha celebrat la seva primera reunió.

Aquesta trobada es va celebrar el pas-
sat dimecres 8 de gener i, tal com les que
s’han de fer pròximament, va reunir tre-
balladors i extreballadors afectats per
aquest material, entitats com Bermes Pro-
ject (que investiga el mesotelioma, una
forma rara de càncer que pateixen les per-
sones que han estat exposades de forma

permanent a l’amiant), representants de
sindicats com Comissions Obreres o la
CGT, dirigents de la FAVB i representants
de l’Ajuntament.

RECLAMEN UNA NOVA LLEI
De forma paral·lela, però també a comen-
çaments d’aquest gener, diferents asso-
ciacions de víctimes de Catalunya, el País
Valencià i Euskadi van reclamar al nou go-
vern central l’elaboració d’una llei estatal
contra el que consideren “genocidi labo-
ral” i van lamentar que els jutges triguen
massa a imposar les indemnitzacions que
han de rebre les víctimes. 

Les entitats van lamentar que la situa-
ció a l’Estat espanyol és molt pitjor que en
altres països de la Unió Europea.
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).

I és que aquest organisme
públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.

La TGSS ha pretès eliminar
tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 

A Catalunya s'estan enviant
a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 

De fet, tots aquells treballa-
dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.

D'aquesta manera, la TGSS ha
reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 

A més, l'apartat de Bases de
Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.

Una altra novetat és que, al
costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.

Serveis
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Els joves volen viure
experiències a les botigues

JOVENTUT4Els joves, que cada
cop tendeixen més a comprar
online, volen sentir-se recom-
pensats si fan “l'esforç d'anar a
una botiga física” i busquen una
experiència que vagi més enllà
d'adquirir un producte. Així ha
quedat reflectit en un estudi de
RETAILcat que recull l’ACN.

Elaborat a partir d’opinions
de nois i noies d’entre 14 i 22
anys, el treball conclou que les
vendes a través d’internet conti-
nuaran creixent, però assenyala
el camí que ha de seguir el co-
merç físic per poder competir-hi.

Per exemple, l’estudi apunta que
les botigues hauran de convertir-
se en “espais de trobada” i, fins
i tot, en “parcs d’atraccions”.

Entre els aspectes positius
que els joves veuen en el comerç
tradicional, destaquen l’accés
immediat al producte, la possi-
bilitat de veure’l i provar-lo
abans de comprar-lo i el fet de
ser atesos per personal espe-
cialitzat. Una altra de les con-
clusions de l’estudi és que, tant
per a les botigues físiques com
per internet, les xarxes socials ju-
guen un paper imprescindible.

EQUIPAMENTS4Arribar als 180
anys de vida no està a l’abast de
tots els mercats. Per això, la Bo-
queria ha preparat tot un any
d’activitats per celebrar aquesta
fita. L'alimentació, la gastrono-
mia i el producte són els eixos
principals d’un programa que
comptarà amb la participació de
xefs com Carme Ruscalleda o els
germans Torres. 

Sota el leitmotiv ‘180 anys
alimentant Barcelona’, l’Asso-
ciació de Comerciants del Mer-
cat de la Boqueria ha organitzat
activitats que, a més de com-
memorar l’aniversari de l’equi-
pament, també han de servir
perquè els barcelonins el redes-
cobreixin i s’hi sentin atrets.
Així, al llarg d’aquest 2020 (ex-
cepte els mesos de juliol i agost),
s’hi oferiran propostes com La
Blogueria, converses entre blo-
guers sobre gastronomia; el ci-
cle Boqueliciosa, per posar en va-
lor la cuina i el producte catalans,
o la Boqueria Negra, la incor-
poració del mercat dins del fes-
tival BCNegra. 

ESCENARI DEL MOBILE LUNCH
D’altra banda, aquest any la
Boqueria serà l’escenari del
Mobile Lunch, la trobada prèvia
al Mobile World Congress
(MWC), en la qual participaran
congressistes, empreses, pa-
trocinadors i organitzadors de
l’esdeveniment. Així ho va
anunciar el primer tinent d’al-

caldia, Jaume Collboni, durant
l’acte de presentació del pro-
grama per celebrar l’aniversari
del mercat, que es va fer el pas-
sat 16 de gener. Per a Collboni,
aquesta interacció entre el
MWC i la Boqueria posarà de
manifest “que el Mobile pertany
al conjunt de la ciutat, que és un
esdeveniment ciutadà”. 

El programa ha de servir per atreure els barcelonins. Foto: Ajuntament

Un any d’activitats pel 180è
aniversari de la Boqueria

Art | ‘Pintant la Barceloneta’, al restaurant Can Majó 
El restaurant Can Majó acull ‘Pintant la Barceloneta’, una exposició de 28 obres

dels artistes Jordi Alumà, Jordi Rollan i Jordi Mas. La mostra, que es podrà veure
fins a finals de febrer, homenatja el barri i col·labora amb l’obra social de Càritas.
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Com ha treballat Barcelona
Comerç durant aquests
15 anys pel comerç de la

ciutat?
La nostra feina vers al comerç de
la ciutat ha estat en constant evo-
lució des del primer moment.
Vam començar focalitzats en la di-
namització comercial de la ciutat
en general, però no vam trigar a
adonar-nos que cada territori té les
seves peculiaritats i que, per tant,
calia “personalitzar” la dinamitza-
ció en funció de cada eix, promo-
cionant, per a aquest objectiu,
les figures dels dinamitzadors/es
com a coneixedors de cada terri-
tori. Avui cal fer un pas endavant
cap a la professionalització i es-
tructuració d’aquesta dinamitza-
ció, i des de Barcelona Comerç es-
tem treballant en diferents eines,
adaptables a les característiques
de cada eix comercial, que posa-
rem a disposició dels seus res-
ponsables per ajudar-los i acom-
panyar-los en la seva tasca. En tots
els casos, cal que esdevinguin
personal format i qualificat d’acord
amb les noves realitats i amb les
que vindran. Per afrontar aquest
repte, el primer que hem fet ha es-
tat desenvolupar un pla estratègic,
acabar de professionalitzar el nos-
tre equip tècnic i assegurar-nos la
col·laboració d’experts que han as-
sumit la funció d’assessors de Bar-
celona Comerç.

Sense desmerèixer cap de les fi-
tes aconseguides per Barcelona
Comerç durant aquest temps,
quines tres destacaria com a
referents per a la conservació
del model de comerç de la nos-
tra ciutat?
La primera gran fita, sens dubte,
va ser la mateixa fundació de
Barcelona Comerç i la nostra ca-
pacitat d’unir diferents models de
territori amb un mateix objectiu.
L’Any del Comerç, el 2006, va ser
un altre gran punt d’inflexió, a par-

tir del qual les administracions
van començar a parlar de co-
merç i aquest tema va entrar a l’a-
genda dels polítics. I si només puc
destacar tres èxits, el tercer, per a
mi, serien les XIV Jornades Euro-
pees de Comerç i Turisme que
vam celebrar el novembre del
2018 i en les quals vam aconse-
guir reunir experts mundials de
tots els àmbits del comerç –in-

vestigadors, tècnics, consultors,
emprenedors, gestors, asses-
sors...– per debatre plegats sobre
comerç, els seus nous models, el
seu paper i impacte a les ciutats
d’avui i del futur, la relació del co-
merç amb la cultura i el turisme,
i en les quals vam dibuixar, fins i
tot, la botiga perfecta, aquella que
el consumidor reconeix, recor-
da, prefereix i en parla.

Quines tendències els preocu-
pen? 
Està clar que ens hem de posar al
dia. I potser el que més ens pre-
ocupa és no aconseguir canviar
les dinàmiques que s’han fet ser-
vir fins ara, a tots els nivells. El
nostre pitjor enemic no és Ama-
zon, sinó la por de fer canvis. No
podem continuar funcionant
com fa 30 anys, obrir la botiga i
esperar que vinguin els clients o
fer una xocolatada i pensar que
això serà suficient per atreure
gent al nostre eix comercial. Hem
de treballar en noves fórmules i
aconseguir que l’experiència a les
nostres botigues, als nostres ei-
xos, sigui sensacional. I amb això
no em refereixo només a una
experiència a nivell visual, vir-

tual... sinó sobretot de servei,
tracte humà, proximitat...

I de quines tendències creuen
que el comerç de proximitat
pot treure més avantatges?
Crec que no m’equivoco si dic que
els nostres eixos, el nostre comerç,
és el que té més capacitats de so-
breviure a tot el que ve. Al cap i a
la fi, el comerç de proximitat, el
del dia a dia, aquell que pot aju-
dar el client, assessorant-lo, ofe-
rint-li un tracte professional, per-
sonalitzat... és el comerç que
dona seguretat al comprador, i
això un gran o altres models de
comerç no ho poden oferir.  Això
és un valor afegit únic del comerç
de proximitat.  

El comerç de Barcelona repre-
senta un 15% del PIB de la ciu-
tat. Rep aquest sector prou su-
port de les administracions? 
No. Quan arriben eleccions som
el focus d’atenció perquè la gran
majoria de campanyes es fan
trepitjant territori, anant de co-
merç en comerç o de mercat en
mercat. Però tret d’això, quan
l’administració penalitza l’acti-
vitat econòmica i és incapaç de
transformar aquesta activitat en
oportunitats, falla i ens menysté.
Cal que s'adonin que el comerç i
les empreses són fonamentals
per a la mateixa administració, ja
que una ciutat sense aquest tipus
d’activitat és una ciutat morta,
amb menys treballadors i, per
tant, amb menys aportació de tri-
buts per a uns pressupostos ne-
cessaris per tirar endavant la
seva gestió. 

Des de fa anys Barcelona Co-
merç reclama l’adopció dels
BID’s com a models de gestió
publico-privada dels eixos co-
mercials. Sembla que a princi-
pis del 2020 la normativa que
permetria aquest tipus de ges-

tió estarà enllestida. Com afec-
tarà això als eixos de Barcelo-
na Comerç?
El primer que cal aclarir és que no
és cap obligació esdevenir un
BID. Aquesta és una decisió que
cal que prengui cada territori i no-
més es podran tirar endavant si
una àmplia majoria del seu sector
comercial-empresarial hi està d’a-
cord. Els BID’s representaran un
salt qualitatiu a nivell professional
importantíssim per a un eix co-
mercial i, per tant, cal que estiguin
preparats. Si no ho estan o esde-
venen BID’s amb la preparació
actual, estaran avesats al fracàs.

Per això és tan important la pro-
fessionalització i estructuració de
la qual parlàvem abans. Ara per
ara, per les seves característiques,
territoris petits com Gran de Grà-
cia, Fabra i Puig, Gran de Sarrià o
Sant Andreu és més fàcil que es-
devinguin BID’s que no grans ei-
xos comercials on, això sí, existeix
la possibilitat de treballar aquest
model de gestió publico-privada

a dues velocitats, començant per
zones concretes, a les quals a poc
a poc, es  poden sumar la resta de
l’eix. Els BID’s permetran al nostre
comerç gestionar tot el que tingui
a veure amb la promoció econò-
mica del seu territori amb inde-
pendència de l’administració, de-
cidint plans a quatre o cinc anys
vista que contemplaran accions
dirigides al benefici directe del co-
merç integrat dins del BID. 

Per on passa el futur de Barce-
lona Comerç? I el del comerç de
Barcelona?
El nostre futur passa per seguir
caminant en la professionalitza-
ció de l’entitat i la col·laboració
amb grans experts que ens per-
metin definir les millors eines
per acompanyar els gerents i di-
namitzadors dels nostres eixos en
la transformació dels seus terri-
toris. Hem de ser capaços de lle-
gir amb antelació el que ve, po-
sar en alerta els nostres asso-
ciats i donar-los eines perquè es
puguin afrontar-ho sense pro-
blemes, aprofitant, per això, tots
els avantatges que ja té el comerç
de proximitat. I pel que fa al futur
del comerç de Barcelona, pensem
que aquest passa per un treball
conjunt de l’administració i els
que representem territorialment
el comerç de la ciutat.

“Hem de donar les eines
als comerços perquè
es puguin transformar”
Salva Vendrell / President de Barcelona Comerç

El 2019 Barcelona Comerç va celebrar el seu 15è aniversari. La celebració va 
coincidir amb un moment important de transformació de l’entitat, que treballa 
per acompanyar i dinamitzar el comerç de Barcelona en clau del segle XXI. 
De tot plegat en parlem amb el president de l’entitat, Salva Vendrell.

Foto: Barcelona Comerç

“El nostre pitjor
enemic no és Amazon,
sinó la por de fer canvis.
Ens hem de posar al dia”

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE BARCELONA COMERÇ

“Un valor afegit únic del
comerç de proximitat 
és el de donar seguretat
al comprador”

Entitat referent | 24 eixos comercials
Barcelona Comerç és l’entitat de referència del comerç barceloní. Sota el seu 
paraigua caminen 24 eixos comercials de proximitat que representen més de

5.500 botigues associades i 24 territoris amb més de 25.000 botigues obertes. 
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Esports Futbol | El CF Barcelona es refà de la primera derrota de l’any
El 2020 va començar amb una derrota per al CF Barceloneta, però els de Marc Povea han

reaccionat a la perfecció, enllaçant triomfs contra Huracán (0-1) i Sant Adrià (2-0). Els
blanc-i-vermells són tercers, i el febrer jugaran contra Singuerlín i Sarrià B, entre altres.

Tornada a la feina. L’Atlètic Bar-
celoneta i el CN Barcelona afron-
ten, gairebé dos mesos després de
l’aturada (per la disputa, entre al-
tres, de l’Europeu a Budapest), la
posada en marxa de la Divisió
d’Honor de waterpolo i la dispu-
ta de la Copa del Rei.

El passat dilluns 29 els dos
conjunts van recuperar els seus
internacionals (en el cas del Bar-
celonet, gairebé tota la plantilla,
amb els 10 subcampions d’Eu-
ropa amb la selecció espanyola)
i van començar a preparar la se-
gona volta de la lliga, prevista per
al primer cap de setmana del
mes de febrer. Els de Chus Mar-
tín, líders invictes després del pri-
mer tram del curs, es posaran en
marxa a la piscina Josep Vallès,
contra el Medi, mentre que el pri-

mer partit a Sant Sebastià serà set
dies més tard contra el Sabadell.

El Barcelona de Toni Esteller,
per la seva banda, també ha re-
cuperat Adrián Delgado i es po-
sarà en marxa l’1 de febrer a casa
contra el Terrassa. El primer
partit lluny de la Nova Escullera
per als cenebistes també serà el
dia 8 del mes que ve, quan es des-

plaçaran a la piscina Sant Jordi
per jugar contra el Catalunya.

TORNA LA CHAMPIONS
El Barceloneta, a més, tindrà el
repte afegit de la tornada a la
Champions. El primer partit con-
tinental per als mariners serà el
dimecres 5 de febrer a casa con-
tra el Jadran Split.

11 dels 13 subcampions d’Europa són d’equips de la Barceloneta. Foto: RFEN

Lliga i Copa: febrer exigent per
al Barceloneta i el Barcelona 
» Les dues competicions domèstiques prenen el protagonisme
després de la disputa del Campionat d’Europa masculí a Budapest

El Barceloneta Futsal no falla 
i conserva el tercer lloc
Dues victòries a casa
en l’inici de la segona
volta (i de l’any 2020)
han servit perquè el

Barceloneta Futsal Esportiu as-
salti la tercera posició del grup 3
de Segona Divisió B. L’equip
blanc segueix col·leccionant
grans resultats jornada rere jor-
nada (especialment al Pavelló del
Front Marítim) i superant els
seus millors registres històrics en
la categoria de bronze del futbol
sala estatal.

Aquesta ratxa, doncs, per-
metrà que el conjunt de la Bar-

celoneta afronti amb la moral pels
núvols un febrer que es presen-
ta carregadíssim, amb cinc en-
frontaments, tres dels quals seran
lluny de casa.

El dissabte 1 a dos quarts de
set de la tarda els blancs es des-
plaçaran a Ripollet, la setmana
següent rebran l’Hospitalet Bells-
port en el millor partit de la vin-
tena jornada (tercer contra se-
gon), afrontaran un desplaça-
ment a la pista del filial de l’In-
dustrias Santa Coloma, jugaran
a casa contra el Sala 5 Martorell
i visitaran el CN Sabadell.

El CB Ciutat Vella
continua intracta-
ble al capdavant del
grup 2 de la Prime-

ra Categoria masculina. I és que
malgrat haver patit la segona
derrota del curs el passat dissabte
18 (56-54 en la visita a la pista del
Tecla Sala), el conjunt d’Alex
Gil conserva el seu avantatge de
dues victòries sobre els altres
dos equips de la ciutat que aspi-
ren a guanyar la lliga: el Vedru-
na de Gràcia i l’IPSI.

L’equip segueix sense perdre
al parc de la Ciutadella i manté
un rumb que, si no es trenca, farà
que el CBCV torni a disputar
Copa Catalunya durant la tem-
porada 2020-21. L’equip blau
marí, doncs, necessita completar
una segona volta tan bona com
la primera per assegurar-se l’as-
cens de categoria.

Així, el segon mes de l’any
arriba amb quatre dates marca-
des en vermell al calendari de l’e-
quip de Gil. El dissabte 1 el CBCV

visitarà la pista del quart classi-
ficat, els Escolapis de Sarrià,
mentre que el primer partit del
febrer a casa serà el dia 8 contra
el Santfeliuenc. El tercer cap de
setmana la competició s’aturarà,
de manera que l’equip tindrà
uns dies addicionals per carregar
piles i per preparar els darrers
dos compromisos; el primer d’a-
quests serà el dia 22 a la pista del
CB Ramon Llull, mentre que ja
el dia 1 de març, els de Gil rebran
el Qbasket Sant Cugat.

No afluixen el ritme

Pau Arriaga
LA BARCELONETA
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Un matí de 1972, el Club Nàutic de Bar-
celona es desperta amb una imatge tè-
trica: hi ha un cadàver flotant a l'aigua. És
el cos d'Alberto García Rañé, un jove de
família bona, tripulant d’un dels velers. La
policia, la burgesia barcelonina i els Ser-
veis Secrets de la Casa del Príncep Joan
Carles de Borbó intervindran en aques-
ta història misteriosa.

Llibres

Los peces solo flotan muertos
José Luis Caballero

El tàndem que formen Bruno Oro i Clara
Segura és garantia d’èxit. Ara, tots dos pro-
tagonitzen una obra escrita per ell (jun-
tament amb Alejo Levis) i dirigida per ella.
Es tracta de Cobertura, la història d’un di-
rector de cinema i una actriu que són pa-
rella des de fa 10 anys, quan es van co-
nèixer en un rodatge, i ara estan en crisi.

Al Teatre Romea, a Barcelona.

Teatre

Cobertura
Bruno Oro i Alejo Levis

Pet Shop Boys ja ha estrenat el seu 14è
àlbum d’estudi: Hotspot. En aquest disc,
el popular duo pop format per Neil Ten-
nant i Chris Lowe ha aplegat una desena
de cançons que mantenen l’essència
del grup, combinant balades amb temes
més durs, amb crítica social inclosa. El sin-
gle, publicat fa 3 mesos, és Dreamland,
una col·laboració amb Years & Years.

Música

Tres històries destinades a creuar-se. Al
Camerun, un nen busca amb la seva ger-
mana gran el moment de colar-se a les
bodegues d'un avió amb l'objectiu d'a-
rribar a Europa. No gaire lluny, un activista
lluita contra la caça furtiva i espera l'arri-
bada de la seva filla. A Melilla, un grup de
guàrdies civils i un grup de migrants es-
tan a punt de trobar-se a la frontera.

Pelis i sèries

Adú
Salvador Calvo

Hotspot
Pet Shop Boys

Festes de Santa Eulàlia
La Festa Major d’hivern de Barcelona ja és a tocar. Del 7
al 12 de febrer, la ciutat viurà la celebració en honor a la
seva copatrona, Santa Eulàlia, representada per la ge-
gantona Laia. La Laia, símbol d’aquesta festa, tornarà a
aparèixer pels carrers barcelonins i se li afegiran nom-

brosos elements i propostes de cultura popular. Hi hau-
rà una diada castellera, una diada bastonera, ballades
de sardanes, cercaviles i correfocs, entre molts d’altres.
A banda, el Moll de la Fusta acollirà la Lali Jove, l’espai

destinat específicament a activitats adreçades als joves.

Malgrat que, per a determinats públics, el
K-Pop (pop sud-coreà) encara és completa-

ment desconegut, és innegable que es
tracta d'un fenomen mundial sense atura-
dor. El màxim exponent d'aquest èxit és el

grup BTS, que va actuar a l’última gala
dels Grammy a Los Angeles amb grans
estrelles del panorama musical interna-
cional. BTS està integrat per set nois jo-
ves que han conquistat milions de fans
arreu del món, també a Catalunya. És
per això que hi ha hagut un esclat de
felicitat a les xarxes arran de l'últim
anunci de la banda: Barcelona ha

estat l'única ciutat de l'Estat que ha
entrat a formar part de la seva gira
europea. Els dies 17 i 18 de juliol,
el grup actuarà a l'Estadi Olímpic

Lluís Companys. 

B T SQUI SÓN?
Ser el grup de K-Pop més conegut

La seva popularitat els va portar a la gala dels Grammy

Anunciar dos concerts a Barcelona
Actuaran a l’Estadi Olímpic els dies 17 i 18 de juliol

Les fans embogeixen
Algunes ja s’estan organitzant per aconseguir la primera fila

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Animal Crossing
Arriba Animal Crossing New Horizons, una nova entrega de la popular saga
de Nintendo. Aquest cop, el poble ha estat substituït per una illa deserta.

Famosos
Viu en línia

SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIUMENGE 2 DE FEBRER
17:00 El primer diumenge del mes que ve es farà

la darrera representació d’Aïda, una de les
grans obres de Giuseppe Verdi. / Gran Teatre
del Liceu.

TOTS ELS DIMARTS
17:30 Cada dimarts, fins al 25 de febrer, es fa-

ran noves sessions del taller Fotografia cre-
ativa, pensat per a nois i nois que tinguin en-
tre 12 i 17 anys. Coordina Alba Ballesteros. /
Centre Cívic Convent de Sant Agustí.

DIVENDRES 7 DE FEBRER
10:00 El primer divendres del mes que ve es farà

la primeres sessió del cicle de les Antenes Ci-
bernàrium anomenada Aprèn a gestionar la
teva privacitat i seguretat a Internet. /  Espai
Francesca Bonnemaison.

DES DEL 6 DE FEBRER
Tarda David Lynch. Somnis: Homenatge a Felli-

ni és una mostra que es posarà en marxa a
principis del mes que ve i que mostrarà
onze litografies de Lynch inspirades per l’o-
bra de Fellini. / Filmoteca de Catalunya.

FINS AL 15 DE FEBRER
Tot el dia Darreres setmanes en les quals es po-

drà visitar la mostra Mirant i emmarcant el
temps, la nova exposició de Joan Manel Sa-
lichs. La mostra obre de dilluns a divendres.
/  Centre Cívic Drassanes.

DIMECRES 5 DE FEBRER
17:30 El primer dimecres de febrer es posaran

en marxa les narracions de Contes a la mà que
coordinarà la companyia Umpalumpa. / Bi-
blioteca Barceloneta - La Fraternitat.

TOTS ELS DISSABTES
12:00 Fins al dissabte 29 del mes que ve es fa-

ran funcions del Llibre de la Selva, un dels clàs-
sics de tots els temps, que explica la història
d’en Mowgli i dels altres animals, com en Ba-
loo o la Baghera. / Sala Ars Teatre BCN.

DISSABTE 8 DE FEBRER
18:45 Partit de futbol sala corresponent a la 20a

jornada de Segona Divisió B entre el Barce-
loneta Futsal Esportiu i l’AE l’Hospitalet
Bellsport. / Pavelló CEM Marítim.

Engruna Teatre visitarà la Barcelone-
ta amb l’espectacle El per què de les co-
ses. Per a infants majors de 4 anys. /
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat.

Engruna Teatre presenta el
show ‘El per què de les coses’
Dimecres 12 de febrer a les 18:00

Des del passat dimarts 28, la profes-
sora Muntsa Holgado coordina les
sessions del curs de cuina Tot per la pas-
ta. S’allargarà fins a mitjans de març.
/ Centre Cívic Pati Llimona.

En marxa el curs de 
cuina ‘Tot per la pasta’
Tots els dimarts a les 19:30

Facu Díaz i Miguel Maldonado oferi-
ran tres shows del seu popular pro-
grama No te metas en política, un dels
èxits a YouTube dels darrers anys. / Sala
BARTS.

Tres dies de ‘No te metas
en política’ a la Sala BARTS

31 de gener i 1 i 2 de febrer

Partit de waterpolo de la catorzena jor-
nada de la Divisió d’Honor masculina
entre el CN Barcelona i el Waterpolo Na-
varra. / Piscina Nova Escullera.

El CN Barcelona rebrà el
Navarra a mitjans de febrer
Dissabte 15 de febrer a les 13:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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