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El Menjador Solidari Gregal és un dels espais que forma part del ‘Projecte Alimenta’ de l’Ajuntament. Fotos: Menjador Gregal i Ajuntament

Amb el menjar no s’hi juga
» El programa ‘Projecte Alimenta’ de l’Ajuntament vol assegurar una alimentació saludable a tothom
» Des de l’Observatori DESC recorden que la pobresa està relacionada amb dietes poc saludables
Alba Losada
BARCELONA
El poder adquisitiu d’una persona té massa repercussió en la
qualitat alimentària que tindrà al
llarg de la seva vida. És per
aquesta raó que l’Ajuntament ha
impulsat el ‘Projecte Alimenta’,
que persegueix l’objectiu d’assegurar una alimentació saludable a veïns amb pocs recursos
de diferents barris de la ciutat.
L’Espai Alimenta Gregal,
gestionat pel Menjador Solidari
Gregal i situat al barri del Besòs
i el Maresme, serà un dels quatre punts de la ciutat on es durà
a terme el projecte. Una de les seves fundadores, Merche Rodríguez, explica que des de l’esclat
de la pandèmia va notar un aug-

ment de persones que necessitaven el seu servei, que es va impulsar ja fa deu anys. “Vam començar oferint 50 menús diaris
i ara n’estem servint uns 300. Intentem que hi hagi verdura cada
dia perquè és el que més ens arriba de donacions i és el més saludable”, detalla Rodríguez, que
alhora indica que la majoria dels
usuaris són veïns del barri o
sense sostre d’arreu de la ciutat.
Tot i que es mostra satisfeta
amb la feina que fa des del menjador, lamenta que, amb l’increment d’usuaris que va comportar l’inici de la crisi, Gregal va
haver de deixar de banda un servei paral·lel al menjador social
que consistia a distribuir menjar
a famílies del barri.
“Serveis Socials ens diu que
les famílies estan cobertes, però
moltes venen a demanar men-

jar”, assegura Rodríguez fent
referència a una realitat que,
afortunadament, creu que farà
un gir de 180 graus gràcies al
‘Projecte Alimenta’. “La quantitat més gran d’aliments que rebrem a partir del programa ens
permetrà seguir amb el menjador i arribar a les famílies, com
fèiem abans”, subratlla. Per a
ella, la importància de la solidaritat recau en el fet que és el pilar principal perquè una societat
sigui igualitària. “No m’agrada
que hi hagi gent passant-ho malament. Si tothom reparteix una
mica, coses com aquestes no
passaran”, sentencia.
EL PODER DELS DINERS
Per entendre millor aquesta realitat, la tècnica de sobirania
alimentària de l’Observatori de
Drets Humans DESC, Clàudia

Custodio, recorda que com més
limitats són els ingressos, més
possibilitats hi ha que es triïn opcions alimentàries més econòmiques i, per tant, menys saludables. Paral·lelament, apunta
que aquest problema és més
complex del que sembla a simple vista. “No tenir el dret a l’alimentació pot estar lligat a mancances d’habitatge o a pobresa
energètica i, a més, quan falten
ingressos s’ha de triar si, per exemple, es prioritza l’habitatge o
l’alimentació. Llavors és quan el
problema es retroalimenta”, diu.
Per altra banda, Custodio
assenyala que, mentre el món
globalitzat premia la producció
a gran escala perquè aquesta és
més econòmica, el producte que
arriba als punts de venda no és
tan assequible. “El preu final és
força elevat perquè aquest s’ha

anat multiplicant entre els diferents intermediaris, i això no s’ho
poden permetre alguns consumidors de Barcelona”, afirma.
“El sistema perpetua la desigualtat”, afegeix.
EFECTES EN LA SALUT
Una alimentació no saludable
pot convertir qualsevol vida en
una pujada plena de pedregars i,
a llarg termini, generar efectes
adversos en la salut. La nutricionista del Col·legi de DietistesNutricionistes de Catalunya,
Blanca Raidó, explica que alguns
d’aquests són l’osteoporosi, tenir
més possibilitats de patir càncer
de còlon o acabar amb colesterol
elevat, diabetis, obesitat o hipertensió. “Una mala alimentació no només disminueix la qualitat de vida, també provoca
morts prematures”, recorda.
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La lupa

Per una educació millor
Foto: Gemma Aleman/ACN

per Jordi Muñoz

U

n dels efectes de la pandèmia ha sigut una
atenció més gran de la població general envers les qüestions mèdiques. En el darrer
any i mig s’ha fet habitual trobar als mitjans
de comunicació seccions sobre la recerca i el desenvolupament de les vacunes i dels tractaments, o les darreres investigacions sobre l’eficàcia de les diferents mesures de prevenció. Això ha permès que ens familiaritzem molt més amb el procés de recerca en els tractaments mèdics, i hem entès molt millor què vol dir
que la medicina es basa en l’evidència.
La medicina basada en l’evidència neix d’un moviment científic als anys 70 que volia introduir millores
en la pràctica clínica, que estava, tradicionalment, molt
basada en l’experiència, la intuïció i l’expertesa dels metges individuals. Com a complement necessari es va anar
imposant la necessitat de potenciar la recerca sistemàtica
sobre l’efectivitat dels tractaments, de tal manera que
es pogués aprofitar per millorar la pràctica de la medicina. Des de llavors, s’han generalitzat i estandaritzat els criteris i els protocols clínics, i els nous tractaments només s’aproven i s’utilitzen oficialment quan
tenen un suport suficient per part de la recerca. Avui
dia seria difícilment concebible una medicina que no
estigués basada en l’ús intensiu de l’evidència científica per saber quins tractaments funcionen i quins no.
Malauradament, mig segle després, en l’àmbit de
l’educació encara estem lluny d’aquesta situació.
Moltes de les innovacions en els mètodes, eines i procediments d’ensenyament s’implanten sense que prèviament hi hagi estudis rigorosos que n’avaluïn l’im-

pacte, a partir de la intuïció o de creences poc fonamentades sobre què funciona i què no. És evident que
la qualitat de l’educació té efectes molt importants i duradors en el desenvolupament dels infants i joves. Per
això, la manca de rigor en el disseny de l’educació no
hauria de prendre’s a la lleugera.
Hi ha qui pensa que aquesta pretensió de traslladar la lògica de la recerca mèdica a l’educació és equivocada, perquè la medicina és una ciència, i en qüestions socials com l’educació és molt més difícil establir coneixement objectiu sobre què funciona i què no.

La manca de rigor en el disseny
de l'educació no hauria
de prendre's a la lleugera
Aquesta objecció sovint es fa des del desconeixement
sobre el funcionament i l’evolució de les ciències socials, que tenen cada cop més uns procediments i uns
mètodes molt estandaritzats i compartits amb altres
disciplines científiques.
On sí que hi ha una diferència important és en un
pas previ a la recerca sobre el què, que és en la definició
dels objectius. En medicina en general (no sempre) és
relativament senzill arribar a un consens sobre l’objectiu
que es busca amb un tractament. En canvi, en educació és sempre molt més difícil de consensuar, perquè
hi entren en joc qüestions ideològiques.

En abstracte, podem estar d’acord que l’objectiu és
la millora de l’aprenentatge. Però no és tan evident què
han d’aprendre els infants, quines habilitats han
d’adquirir i, sobretot, quins valors s’han de transmetre i reforçar mitjançant l’educació. Aquesta dificultat
per consensuar objectius és una de les causes de la paràlisi en l’educació basada en l’evidència. Tanmateix,
cal separar els objectius dels procediments i entendre
que, un cop acordem democràticament què volem
aconseguir amb l’educació, hem de buscar els millors
instruments per assolir-ho. I una peça fonamental en
aquesta recerca dels instruments és l’acumulació d’evidència científica. Això ens pot respondre qüestions
com el pes de la ràtio alumnes/mestres en el rendiment
escolar, quin és l’efecte de l’ús de les tecnologies, quina és la millor organització de la jornada escolar, etc.
Cal passar del que creiem que funciona a partir de la
nostra experiència anecdòtica al que sabem que funciona gràcies a la recerca en educació.
Per això, cal impulsar la recerca en educació, la seva
connexió amb altres disciplines i, sobretot, la transferència dels resultats i la seva aplicació en la pràctica educativa a les aules. Tal com passa en medicina,
aquesta evidència és un complement (que no substitut) imprescindible de l’expertesa, la intuïció i l’experiència dels professionals de l’educació. La Fundació
Jaume Bofill ha impulsat el manifest + Recerca x Millor Educació, que va en aquesta línia. Tant de bo les
nostres autoritats i professionals educatius escoltin
aquest clam sense prejudicis i aprofitin aquest impuls
per aconseguir una educació millor.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@BelOlid

Vuit encaputxats han
marcat un tio amb la
paraula “marica”. Amb un
ganivet, a la carn. Els acudits a casa, les
bromes amb els col·legues, els insults
sense conseqüències a les escoles... són
passos necessaris per arribar fins aquí.
No miris cap a una altra banda, #NoEnSiguisCòmplice.

@albertmercade
Això del bisbe de Solsona està escalant posicions de manera molt
esperançadora. Fa dos dies que ha començat i jo ho situaria ja al nivell dels
grans hits de les trames de la Catalunya
contemporània. Ho veig fent podi,
amb el cas Mainat i el crim de la Guàrdia Urbana.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme),
Olga García (Vallès), Francisco Javier Rodríguez

Dipòsit Legal: B 43221-2010

@jordiedu
Aquesta ciutat té moltes cares, però quan em
topo amb la de la desesperança em costa. Una senyora gran
parlant sola amb la mirada perduda al
cafè amb llet. Un noi, dos-cents metres
més enllà, plorant assegut a un portal.
Quan encara hi estava pensant, una
noia completament drogada. Uf.

(l’Hospitalet i Baix Llobregat), Alba Losada
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
El objetivo de Vox es
victimizar a colectivos
que han perdido privilegios en el cambio social de las últimas
décadas. Generar un ambiente en el
que se sientan atacados y conseguir así
que respondan desde la reacción, es
decir, radicalizándose y apoyando a la
extrema derecha.
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Els semàfors

Safata d’entrada

Un pla encertat contra els incendis

Una campanya de la Federació
d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB) fa dos mesos
que denuncia a les xarxes
socials els bars i restaurants que
expandeixen les seves terrasses
més enllà del que tenen
autoritzat per l’admisnitració.

Foto: Anna Ferràs / ACN

FAVB

per Rosa Martí

pàgina 10

Districte

Obaga Llibreria
El + llegit

La urbanització de la ronda
Sant Antoni és una de les
assignatures pendents de
l’Ajuntament des del 2018.
L’incivisme que hi ha hagut en
aquest punt del barri ha dividit
veïns i comerciants sobre quin
hauria de ser el seu futur.
pàgina 11

Obaga Llibreria va celebrar
el passat 2 de setembre el seu
tercer aniversari, la qual cosa
significa que la meitat del temps
que ha estat oberta ha estat
durant la pandèmia. Tot i això,
ha estat capaç de remuntar i,
fins i tot, de tocar l’èxit.
pàgina 14
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#ComerçÉsVida: un nou
vídeo per fer-se sentir

2

Divisió veïnal a la ronda Sant Antoni

3

La Mercè 2021: torna la cultura
popular en l’edició 150 de la festa

4

Obaga: la llibreria que ha tocat
l’èxit en plena pandèmia

5

Crit d’alerta de l’oposició:
“Tenim una ciutat bruta i deixada”

L

a Diputació de Barcelona
aplica cada estiu des de fa
anys –concretament des
de l’últim gran incendi a la província els anys 80, que va cremar
des de Sant Miquel del Fai fins
a Aiguafreda– l’anomenat Pla
d’Informació i Vigilància contra
Incendis (PVI).
És un pla basat a dividir el
territori forestal de la província
de Barcelona en 100 quadrícules aproximadament i assignar
a cada quadrícula dues persones
i un vehicle durant les hores de
més insolació, tots connectats a
una central que rep tots els avisos de columnes de foc o fum indicant les coordenades.
Això suposa una inversió estimada de dos milions d’euros,

permet la contractació de 200
persones durant els tres mesos
d’estiu i l’ús de 100 vehicles.
Que els boscos de la província de Barcelona no es
cremin, essent aquesta la
província més poblada, és
gràcies a aquest encertat pla.
No ho dubteu.
Enhorabona a tècnics i polítics de la Diputació de Barcelona per aquest pla. Dos
milions d’euros no són res si
s’evita cremar boscos que tardarien molts anys a recuperar-

se. Aquests boscos estan treballant pel medi ambient absorbint tones de CO₂.
Les altres tres diputacions
és urgentíssim que facin el
mateix i més veient el que ha
passat aquest estiu. S’han de
buscar els diners d’on sigui
per aplicar aquest model de
pla. Potser caldrà sumar diners entre diputacions i Generalitat, perquè el que es
pot aconseguir s’ho val i ha
passat la prova del 9.
Ànims.

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

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

A les xarxes

#TrobadesSocials

@adrisantaa: Aquest divendres cauen algunes de les restriccions: ja NO hi haurà el
límit de 10 persones en trobades socials ni
topall en actes religiosos.

#PremiarElsVacunats?

@agenciaacn: Salut estudia oferir descomptes en espectacles als vacunats i demana al govern espanyol que reguli el
passaport Covid.

#ElsPlansD’Aena

@Nurioriol: El president de la Generalitat
demana la rectificació del projecte d’ampliació del Prat d’Aena que afecta la zona
de la Ricarda.
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Mirada pròpia

T

Diversitat i inclusió, claus per al turisme
per Maria Abellanet
tinacions, les seves institucions i en els ciutadans que
hi resideixen. No podem oblidar que, actualment, a 69
estats membres de l’ONU encara es penalitza legalment
el col·lectiu i que, fins i tot en alguns països on es garanteixen els seus drets per llei, aquestes persones no
sempre són respectades. Aquesta també és una qüestió de drets humans i, com a societat, hem de fer tot allò
que estigui a les nostres mans per avançar decididament
cap a la igualtat real. La diversitat ja és un valor propi
de les societats avançades i de les destinacions més capdavanteres. Acollir tothom, sense prejudicis ni barreres, és un pas endavant. Però no n’hi ha prou.

Foto: Eli Don/ACN

ot i els greus efectes de la Covid-19, el turisme
continuarà sent un sector estratègic a tot el
món. El 2019, la contribució del turisme al PIB
mundial va ser del 10,4% i va crear el 10% dels
llocs de treball a escala internacional.
Però el turístic és un sector que va molt més enllà
del vessant purament econòmic: el turisme troba la
seva raó de ser en les persones, neix de la nostra curiositat i de l’afany de sociabilitat. Genera felicitat, salut, emocions i experiències, i és sinònim de valors com
la igualtat i el respecte, qualitats que han d’impulsar
les destinacions per fer possible un turisme segur, inclusiu i per a tothom.
En els últims anys, un dels segments que ha experimentat un
gran creixement ha estat el turisme LGTB. La relació entre el turisme i aquest col·lectiu, al llarg de
la història, és poc coneguda, però
antiga. Es remunta al 1920, quan
van començar a aparèixer destinacions obertes a rebre turistes
majoritàriament gais, pràcticament conegudes només entre el
col·lectiu. Des de llavors s’ha avançat molt, per exemple amb la
creació de la International Gay
and Lesbian Travel Association
(IGLTA), la promoció d’experiències dirigides al col·lectiu i
l’impuls d’accions de foment de
destinacions de referència.
Ara, aquest col·lectiu s’ha
convertit en un segment clau per
al turisme arreu del món i per a
la recuperació del sector, situantse entre els primers que comencen a viatjar després de la pandèmia. Així ho apuntava el CEO de Queer Destinations i membre de la junta directiva de l’Associació Internacional de Turisme
LGTB+ (IGLTA), Oriol Pàmies, en una taula rodona
amb experts en turisme LGTB organitzada pel CETTUB el juliol passat.
Segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT),
el sector comptarà, el 2030, amb 180 milions de viatgers LGTBQ+. Així i tot, encara queda molt camí per recórrer. Aconseguir un turisme responsable, inclusiu i
respectuós per a tothom comença a les mateixes des-

Un viatge no és només allò que veiem o fem al destí, sinó el conjunt d’experiències que vivim des del primer contacte amb la destinació. És l’atenció que rebem
un cop baixem del tren o de l’avió, les persones que ens
trobem en entrar en un allotjament o les que ens serveixen en un restaurant. El paper dels professionals del
sector turístic és fonamental per als visitants i és per això
que la seva formació esdevé imprescindible.
A l’hora de viatjar, la comunitat LGTB sovint experimenta situacions i ha de contemplar qüestions que
altres persones no s’han ni de plantejar. Escollir la des-

Les millors

perles

avier Novell renuncia a ser bisbe de Solsona perquè s’ha
enamorat. Fins aquí ja és prou interessant, però hi ha més:
diuen que l’afortunada és una escriptora de novel·les eròticosatàniques i que el bisbat el vol exorcitzar perquè està posseït.

X

n jove mor després d’aplicar-se cola al penis per fer-la
servir com a mètode anticonceptiu. Ha passat a l’Índia,
on un noi que no tenia preservatius va prendre aquesta
mala decisió que li va acabar costant la vida.

U

es autoritats sanitàries brasileres irrompen al camp de
futbol per aturar el Brasil-Argentina, que havia començat
feia sis minuts, per deportar quatre jugadors argentins que
s’havien saltat el protocol contra el coronavirus.

L

na rata tiktoker ha fet el salt a Spotify amb el seu
primer single. I no, no estem insultant ningú, parlem
d’una rata de veritat. L’animal s’ha fet viral a TikTok tocant
l’harmònica i la seva cançó ha acabat publicada a Spotify.

U

Lourdes Casademont / ACN

tinació si és segura per a parelles homosexuals, informar-se sobre quina és l’opinió pública respecte al
col·lectiu LGTB o conèixer què podran fer i què no són
només alguns dels exemples que van posar els experts
segons la seva experiència.
CONÈIXER I COMPRENDRE, UNA NECESSITAT
Els mateixos experts van reconèixer que la formació és
imprescindible. Segons l’OMT, un de cada tres turistes
LGTB té la percepció que, estant de viatge, se’l tracta diferent per la seva orientació sexual. Cal, doncs, dotar de
coneixements i valors totes aquelles persones que es dediquen a la indústria turística
perquè coneguin també les inquietuds de la comunitat LGTB a
l’hora de viatjar, perquè sàpiguen
quins són els seus interessos i els
aspectes que més valoren d’una
destinació o d’un allotjament. No
n’hi ha prou d’abraçar la diversitat; cal posar-hi tots els esforços
per fer que la seva experiència en
una destinació sigui excel·lent. I
aquest és l’objectiu del CETT a través del nou Màster en turisme
LGTB, que compta amb el suport
de l’Ajuntament de Barcelona.
És més necessari que mai
que la indústria turística en el seu
conjunt entengui la realitat dels
diferents col·lectius que atén. Cal
basar els serveis turístics en la
comprensió de les persones, tenint en compte la pluralitat d’identitats, motivacions, necessitats
i cultures. L’atenció a la diversitat és una qüestió global.
Hi insisteixo. Lluitar contra la discriminació i els estereotips és cosa de tothom, de tota la societat. Per això
és imprescindible que el sector turístic i els seus professionals integrin profundament els valors de la igualtat i
la inclusió de totes les persones i obtinguin tots els coneixements i sensibilitats per forjar vincles i acollir i donar el millor servei als turistes, també al col·lectiu LGTB.
Un turisme respectuós, inclusiu i responsable ha de
ser possible. Aconseguir-ho és a les nostres mans.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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Tribuna

La nevera dels Soprano dorm al Besòs
per Víctor Porres

@gmnzgerard: Població vacunable sense
vacunar: 1.130.000. Dosis de la vacuna a la
nevera: 1.400.000. El problema ja no és
que faltin vacunes.

Potser hi ha alguna mena de guia clandestina de
l’estil Desfer-se de deixalles voluminoses per a
dummies que explica la tàctica per llençar el microones: te’n vas de pícnic a la llera del Besòs i t’emportes els plats, els coberts, l’obrellaunes, el pa, les
begudes i, per descomptat, l’aparell per escalfar els
canelons, però, com que resulta que no hi ha cap endoll a prop, el deixes allà, li enganxes un post-it que
digui “FUNCIONA” i algú ja el recollirà per seguir el
cicle de l’economia circular.
I la nevera? Com llences un trasto així? M’imagino que l’escena comença a casa del Tony Soprano,
quan la nevera falla i decideix desfer-se d’ella. Amb
l’ajuda d’un parell de familiars corpulents amb xandall i escuradents a la boca, la tapen amb una catifa, la carreguen al cotxe, s’aturen a dalt del Pont del
Molinet amb els llums apagats, s’asseguren que
ningú els observa i la llencen al riu perquè dormi amb
els peixos. Després tornen al cotxe i se’n van a encarregar una pizza prosciutto e funghi, però aquesta és una altra història.
En ple segle XXI, amb el coneixement que ens
aporta la tecnologia i tots els avisos de la natura que
apareixen als telenotícies sota l’epígraf “conseqüències del canvi climàtic”, estem més conscienciats
ambientalment que mai. Som uns grans teòrics de la
sostenibilitat i ja ens sabem de memòria el color del
contenidor on va cada deixalla, igual que, quan érem
petits, coneixíem la identitat cromàtica de cada
membre del grup Parchís, però segueixen havent-hi
molts irresponsables que no es posen vermells quan
llencen les escombraries on no toca.
Quan veig bosses de brossa i altres deixalles recolzades als contenidors, a un metre i mig de l’orifici d’entrada, penso que potser no es tracta d’un acte
incívic propiciat per la mandra i una cara dura com
l’ampolla de cava que ha quedat òrfena davant del
contenidor verd, sinó que, en realitat, al pobre home
amb samarreta d’imperi que va baixar a llençar les escombraries el van abduir uns alienígenes just en el
moment que anava a dipositar la bossa correctament
al seu lloc.
Ja tarda l’Iker Jiménez a dedicar un capítol a
aquest extraordinari fenomen paranormal de les
deixalles exiliades. Mentrestant, si la nevera s’espatlla,
no la llenceu al riu. Truqueu al 012 o als Soprano.

@roccasagran: Sobretot que puguis triar
la llengua de la selectivitat sense sentir-te
jutjat. Ara bé, amb el metge, el jutge o la policia, espavila’t, saps?

“

Som uns grans teòrics
de la sostenibilitat
i ja ens sabem de memòria
el color del contenidor
on va cada deixalla, igual
que, quan érem petits,
coneixíem la identitat
cromàtica de cada
membre del grup Parchís,
però segueixen havent-hi
molts irresponsables
que no es posen vermells
quan llencen les
escombraries on no toca

“

C

antava La Trinca que “hi ha rius d'un groc tinyós, n'hi ha d'un tornassol oliós, n'hi ha d'un
caqui llefiscós i és que de porqueria n'hi ha
de tots colors”. A la mateixa cançó –un cert
al·legat ecologista i, alhora, sàtira d’un país avergonyit i acomplexat que aspirava a formar part de
l’Europa moderna–, deien que als rius es podien trobar “cadàvers de gallina, llaunes de tonyina i raspes
de sardina”, però no feien cap referència als microones. Potser perquè, a principis dels anys 80, hi havia
molt pocs aparells i eren més cars que un Seat 127.
En canvi, es veu que ara sí que pots trobar microones a la llera del Besòs fent companyia a altres deixalles voluminoses clàssiques com neveres, portes, cadires o rodes de camió. Qui llença aquestes coses al
riu? No entenc com algú pot tenir la poca consciència ecològica, la manca d’empatia social i el nul sentit de la higiene per llençar al riu un matalàs o una cadireta infantil de cotxe. Tothom sap que els ànecs i les
llúdrigues no dormen al llit ni viatgen en automòbil!
El Parc Fluvial del Besòs ha significat la recuperació
de tot el tram final de la conca d’un riu que fa mig segle era considerat un dels més contaminats d’Europa pels seus abocaments industrials i domèstics.
Amb una superfície total de 115 hectàrees, actualment
és un dels espais verds més importants de la regió metropolitana de Barcelona, i milers de ciutadans el visiten cada any per passejar, anar en bici o practicar
tota mena d’esports.
Però, malauradament, alguns tòtils segueixen
considerant la zona com un abocador i els voluntaris
de Marea Verde SAB –un grup de veïns de Sant Adrià
de Besòs que reivindiquen una ciutat verda i sense contaminació– s’han trobat, amagats entre els canyissars,
tamborets, parts de sofà, gàbies per a conills, bidons
industrials i, fins i tot, una tanca municipal de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda que encara
estan buscant els urbans.
Les deixalles que apareixen allà fruit del sexe furtiu i dels botellots són una marranada, i les dels ionquis, a més, comporten un perill per a la salut, però puc
entendre el pim-pam del moment i que, amb les presses i l’estat eufòric més o menys artificial, t’oblidis de
recollir els preservatius, els pantalons, les ampolles o
les xeringues. Ara bé, abandonar un electrodomèstic
implica ja traïdoria i, molt possiblement, nocturnitat.

Flaixos

@CharliiePee: El primer cop que em van
apuntar a una competició de natació, vaig
preguntar: “Però qui guanya? Qui arriba primer o qui neda millor?”. Això explica qui soc.
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Al barri hi ha 79 bars amb
terrasses amb massa taules
CONVIVÈNCIA4L’Esquerra de
l’Eixample és el segon barri del
districte on més bars i restaurants,
segons alerta la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
(FAVB) en una campanya de denúncia, expandeixen les terrasses
més enllà del que tenen autoritzat. Tal com consta a les dades
publicades fins ara a la pàgina web
de la FAVB, aquest barri es troba,
amb 79 establiments que incompleixen les normes, per darrere de
Sant Antoni, que lidera la llista
amb 87 establiments.
La presidenta de l’Associació
de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, Sylvianne Dahan, explica que estan rebent sobretot
queixes de veïns del carrer Enric
Granados. “Lamenten que no hi
ha prou espai per caminar i molt
de soroll. A alguns els hi costa
dormir”, detalla Dahan fent referència a una realitat que, tal
com afegeix, fins i tot porta a diversos veïns a directament evitar
passar per Enric Granados i circular per altres carrers que consideren més tranquils.

Habitatge | Desallotjament del Lina Òdena

El casal popular s’enfronta durant la primera quinzena de setembre a un
nou possible desnonament amb data oberta. Els joves que gestionen l’espai
han convocat una manifestació a la seu del Districte per quan es produeixi.

Mercat solidari perquè hi hagi
material escolar per a tothom

SOLIDARITAT4La Xarxa Cesca, que va ser creada la passada
primavera per un grup de veïns
que busquen pal·liar els efectes
de la pandèmia i que gira en torn
els eixos de les cures, l’economia
sense diners i el foment de l’ocupació, va celebrar dissabte
passat el Mercat Sense Diners de
l’Esquerra de L’Eixample dedicat a la tornada a l’escola. Tal
com explica una de les integrants de la xarxa, Muntsa Vicente, la iniciativa solidària va
consistir a convertir els jardins
Montserrat en un espai de do-

nacions i recollida de roba i material escolar. “Ho vam fer a
partir de donacions i no d’intercanvis perquè què passa si hi ha
persones que no tenen res per
donar?”, diu Vicente. “No sempre cal gastar diners”, afegeix la
integrant del moviment veïnal.
Una de les impulsores de la
Xarxa Cesca, Annabel Jové, assenyala que encara és aviat per
fer cap balanç del projecte, però
que el barri, en general, “està
content”. “La idea és fer comunitat, ja que molts veïns no es coneixen”, sentència Jové.

Enric Granados és on més es pateix l’expansió de les terrasses. Foto cedida

BALANÇ DE LA CAMPANYA
Des que la FAVB va impulsar la
campanya de denúncia a mitjans
de juliol, ja ha compatibilitzat que
361 negocis expandeixen les seves terrasses més del permès. El
vocal de l’agrupació d’entitats
veïnals, Pere Mariner, també
subratlla que el punt calent de
l’Esquerra de l’Eixample és En-

ric Granados i que des del barri
s’han fet desenes de denúncies
perquè, tal com afegeix, “hi ha
molta restauració”. Tot i això,
destaca que el districte més castigat per aquesta situació és Ciutat Vella. “En algunes places
hem vist com els establiments
han arribat a ocupar un 90% de
l’espai públic”, conclou.

El mercat es va celebrar als jardins Montserrat. Foto: Twitter (@xarxacesca)
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Urbanisme | Els efectes positius de la superilla

Un estudi de l’Agència de Salut Pública (ASPB) ha posat sobre la
taula els beneficis ambientals i, a la mateixa vegada, per a la salut
i la qualitat dels veïns que genera la superilla de Sant Antoni.
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Divisió veïnal a la ronda Sant Antoni
» Uns 300 veïns han signat una carta que aposta pel retorn dels cotxes per acabar amb l’incivisme
» L’Associació de Veïns i Sant Antoni Comerç volen la reforma pendent i Som Sant Antoni es mulla menys
Alba Losada
SANT ANTONI

La urbanització de la ronda Sant
Antoni és una de les assignatures
pendents de l’Ajuntament des del
2018, quan es van retirar les carpes del mercat provisional. El fet
que el consistori confirmés a principis de juny que aquesta haurà
d’esperar al mandant que ve, juntament amb les botellades, el tràfic de drogues o els ‘mercats de la
misèria’ que sovint ocupen aquest
punt del barri des de fa temps, ha
portat recentment uns 300 veïns
a donar suport a una carta que defensa el retorn dels cotxes a la ronda, segons explica el veí i impulsor de l’escrit Joan Bentallé.
“La circulació de cotxes ajudaria perquè així hi hauria una
frontera entre Sant Antoni i el Raval, la qual cosa faria que menys
gent s’instal·lés a la ronda Sant Antoni”, apunta Bentallé fent refe-

rència a una carta que va decidir
escriure després de passar “dues
nits terribles” i que, tal com diu, es
presentarà d’aquí poc al Districte
per demanar solucions.

LA REMODELACIÓ DEFINITIVA
Una postura força diferent és la del
president de l’Associació de Veïns
de Sant Antoni, Pep Sala, que
creu que el més adient seria que es
fes realitat la remodelació definitiva. “Ja veurem com s’acaba articulant, però la proposta contemplava que passessin carrils
bus i bici pel mig de la ronda”, assenyala Sala. “Alguns comerciants
defensen que es faci alguna cosa
semblant a l’avinguda Mistral”,
afegeix sobre una opinió que, en
part, comparteixen des de l’associació de comerciants Som Sant
Antoni. La presidenta, Lídia Núñez, creu que s’hauria d’estudiar si
per acabar amb l’incivisme seria
més efectiu la circulació de transport públic o el retorn dels cotxes,
encara que, tal com reconeix,

Dos agents de la Guàrdia Urbana fan guàrdia a la ronda ahir al matí. Foto: Línia Eixample

“sembli estrany” defensar aquesta opció. “Donem suport als comerciants, que estan preocupats.
Hi ha gent que evita passar per la
ronda”, indica Núñez.
REFORÇ POLICIAL
Des de Sant Antoni Comerç, l’altra associació de comerciants

del barri, estan a anys llum d’abraçar la presència dels cotxes
com una solució. “No s’ha de relacionar l’incivisme amb els cotxes. Cal treballar per acabar amb
aquestes actituds i, alhora, perquè es faci com més abans millor
la reforma urbanística”, subratlla el president de l’entitat, Jor-

di Arias. En aquest sentit, Arias
defensa que per erradicar l’incivisme caldria reforçar les actuacions de la Guàrdia Urbana, així
com conèixer millor les seves
raons per poder tractar aquests
problemes “d’arrel”. “Potser també caldria la intervenció dels
serveis socials”, conclou Arias.

D
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ia 26 d’abril del 2020.
Què va passar? Per
què és tan important
aquesta data que probablement no transcendirà? És
un dels dies més destacats de la
història recent de la infància catalana. El govern espanyol va decretar que els menors de 14 anys
podien tornar a sortir al carrer
després d’haver-se passat 43
dies tancats a casa. Un milió de
nens i nenes deixaven enrere
l’enclaustrament.
A Catalunya, els menors de 0
a 5 anys ho podien fer de les 11
a les 13 hores, mentre que per als
de 6 a 13 la franja reservada era
la de les 16 a les 18 hores. Tots
ells podien sortir de casa sempre
que anessin acompanyats d’un
adult i, segons recomanava la
Generalitat, calia evitar “entrar
a comerços amb infants”, com si
els nens i les nenes fossin éssers
incontrolats. “Si et trobes amb un
amic, recorda que no us podeu
abraçar, donar la mà ni fer petons”, recalcava el protocol.
UNA HISTÒRIA INFANTIL
La gestió de la infància durant tota
la pandèmia ha estat un tema
controvertit. Des de diferents espais s'ha considerat que ha estat
trufada d'adultcentrisme. És a
dir, els adults han dictat el que havien de fer els infants sense preguntar-los res. Segons explicava
el doctor en Educació Daniel Ortega en un article a Social.cat, durant els últims temps s'ha tractat
els menors d'edat d'una manera
“paternalista sense tenir en compte ni la seva opinió, ni la seva percepció ni els seus anhels”.
Una altra data a recordar: 14
de setembre del 2020. La temuda tornada a les escoles després
de la primera fase de la pandèmia.
Tot feia preveure que el nombre
de contagis es dispararia amb la
recuperació de les classes presencials. Malgrat això, l'experiència ha demostrat que, tot i l'anomalia –mascaretes, grups
bombolla, normes higièniques o
baixes del professorat–, el curs es
va poder fer amb força normalitat. Durant els mesos de classe,
només un 5,3% dels infants i
dels adolescents van ser positius,
i només un 2% de les escoles de
tot el país van haver de tancar per
contagis. “Mantenir les escoles
obertes ha estat molt beneficiós,
perquè els centres educatius han
explicat millor que ningú què és
la Covid-19”, afirma Ingeborg
Porcar, directora tècnica de la
Unitat de Crisi de Barcelona (Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes
de la Facultat de Psicologia de la
UAB). Per a l'experta en psicologia, “tancar les escoles és un risc
per a la societat, ja que qui hi ha
millor per explicar una situació
com aquesta que els mestres?”.
Si els infants escrivissin la
història, hi hauria dues dates
més per assenyalar: el 23 de
novembre del 2020 i el 22 de febrer del 2021. Va ser aleshores
quan el Procicat va determinar
que estaven permeses les activi-
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El 26 d’abril del 2020 els infants van poder tornar a sortir al carrer després de passar-se 43 dies tancats a casa. Foto: Carola López/ACN

La pandèmia
menys escoltada
Sovint s’han gestionat les necessitats dels infants durant la pandèmia des d’una
perspectiva adultcèntrica, és a dir, sense comptar amb la percepció ni els anhels
dels nens i nenes. Ens preguntem com han viscut el confinament i les mesures
de restricció ara que comença el segon curs escolar sota l’ombra del coronavirus
tats esportives escolars no competitives, primer, i les activitats
de lleure, després. Van ser moments importants, ja que 3 de cada
4 escolars practiquen esports de
forma habitual i més de 120.000
infants i joves són integrants d'un
cau o esplai a Catalunya.
Última data en la història infantil recent: 13 de setembre
d’enguany. La tornada a les escoles es presenta de nou complicada. Es mantenen les mesures de seguretat amb alguns

canvis. Els vacunats no hauran
de confinar-se en cas de contagi a la seva classe i els controls de
temperatura als accessos dels
centres no seran obligatoris.
SÓN FELIÇOS?
Més enllà de les dates i dels canvis
legislatius que han afectat els infants, seguim sense conèixer com
ha estat per a ells l’últim any i mig.
Com s’han sentit? Com han canviat? Entenen el que està passant?
Porcar és taxativa quan afir-

ma que, a diferència de la idea
que globalment s’ha instal·lat,
l’experiència no sempre ha estat
traumàtica. “Si parlem de menors, cal distingir entre tres grups
d’edat: els que tenen de 0 a 7 anys,
els que tenen entre 7 i 12 anys i els
adolescents, que són un tema a
part i ho han passat molt malament”, considera l’experta. En el
primer dels grups, el confinament es va presentar de manera
ambivalent. Estem parlant d’una
edat en la qual es fan els primers

llaços de socialització i s’aprenen
els hàbits, dos elements que la
pandèmia va empitjorar. Tot i
això, “el confinament va comportar tenir més disponibles els
pares, i això, encara que no sempre, va ser positiu per als infants”, assenyala Porcar. Pel que
fa a la segona franja d’edat, la valoració del confinament va ser positiva. “Trobaven a faltar el grup
d’amics, però no havien d’anar a
l’escola, i això en una edat on es
comença a desenvolupar l’auto-
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En primera persona

n L’Ona té 9 anys, viu a Barcelona i
la seva vivència de la pandèmia,
com la de cada infant, és única. Per
això no podem extrapolar la seva
experiència a la de la resta de nens i
nenes de Catalunya. Amb tot, el que
explica demostra que no sempre
s’ha escoltat suficientment els infants ni s’ha entès com estaven vivint la crisi sanitària.
Tot i la seva edat, reconeix que
ella va tenir sort, ja que va poder
passar el confinament en una casa a
fora de la ciutat. A més, la seva mare
és mestra, el seu pare teletreballava i

però quan havien de pujar a l’autobús podien barrejar-se, i això els costava molt d’entendre”, explica Juanma Martín, director territorial del Casal dels Infants a la Mina-Besòs.
Alguns nens i nenes que Martín
tracta “tenien la sensació de ser un
objecte, perquè les normatives canviaven sovint i algunes els semblaven incoherents”. Segons la investigadora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona Mari Corominas,
“quan els infants se senten ben escoltats pels seus entorns, també se
senten millor, més segurs i més autò-

els dos van mantenir la feina. Segons comenta, aquest any les vacances li han semblat curtes, perquè les
compara amb el temps que el darrer
curs va passar sense anar a l’escola.
Malgrat això, no tot el que ha
passat li sembla bé. “Durant el curs
ens van separar a les meves amigues
i a mi en tres classes diferents... I no
podíem jugar juntes al pati, perquè
érem de tres grups diferents”, explica. “Aquest curs ens han posat juntes”, afegeix convençuda de la millora que això suposa.
Tant ella com altres infants no
van acabar d’entendre mai aquesta
mena de decisions. “Havien d’estar
en grups bombolla a classe i al pati,

noms”. “Als infants no se’ls ha tingut
en compte”, rebla Martín.
L’Ona comença a estar cansada
de portar la mascareta, sobretot a
l’estiu, perquè té calor. Però tot i la
queixa, amb 9 anys és capaç de reconèixer que aquest neguit és poca
cosa si el compara amb el que altres
infants estan vivint. L’empatia infantil contrasta amb l’egocentrisme
de molts adults. “Hi ha altres nenes
que no ho han passat gaire bé... A
una companya de classe se li han
mort els avis i els seus pares tenen
molta por”, diu. Una nena que s’assembla a alguns infants que Martín
descriu amb “ulls tristos i por de ser
un vector de contagi”.

Alguns infants tenen la sensació que durant
la pandèmia se’ls ha tractat com un objecte
amb normatives canviants i incoherents

nomia individual era positiu per
a ells”, considera.
Quan aquella època va acabar,
els infants van ser capaços d’interioritzar amb facilitat la nova situació d'excepcionalitat. “La incertesa i la preocupació dels pares
pel que fa a la feina sí que els va
afectar negativament”, diu Porcar.
En una línia menys optimista
se situa Mari Corominas, doctora en psicologia, salut i qualitat de
vida i investigadora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. “El confinament va tenir efectes negatius en totes les dimensions de les vides de tots els infants, però de manera diferenciada segons els contextos socials”, afirma. “Durant el confinament absolut, els infants van
enyorar poder estar amb els amics
i, sobretot, els que no tenen terrassa a casa seva també van trobar a faltar poder sortir al carrer
i estar a l’aire lliure”, afegeix.
Les dues psicòlogues coincideixen a assenyalar que la crisi sanitària també està suposant un
aprenentatge per als menors de 12
anys. “De la pandèmia han après
que cal cuidar-se i cuidar bé els altres per viure millor. Hem compartit valors de ciutadania i responsabilitat. Per als infants ha estat un aprenentatge entendre que

l’acceptació d’unes normes i els
comportaments individuals repercuteixen en el benestar col·lectiu”, afirma Corominas. “Han respectat les restriccions o comportaments que se’ls demanen”, diu.
Porcar també considera que la
pandèmia ha estat una bona oportunitat, però segons la seva opinió
no sempre ha estat aprofitada. “A
la nostra societat hi ha poca tolerància a la frustració perquè venim
de generacions que van néixer en
la postguerra i no han educat els
seus fills en aquesta línia”, explica la psicòloga.
Per entendre el que vol dir, serveix la història que relata dels seus
veïns: “Visc en un poble a fora de
Barcelona i al costat de casa hi ha
una parella jove amb dos fills”, comença. Quan es va decretar el confinament, tot i que hi havia unes
vinyes davant de casa seva on el
nen i la nena podien sortir a passejar, els seus pares van decidir no
fer-ho. “Ningú els hauria vist,
però van pensar que el missatge
que havien de transmetre als seus
fills era que si hi havia molts infants que no podien sortir de casa
perquè no tenien aquella sort,
ells tampoc ho farien”, segueix
Porcar. L’experiment pedagògic
volia fer entendre als infants el valor de la responsabilitat social.

“Per als infants,
la pandèmia ha servit
per entendre que
l’acceptació de normes
i els comportaments
individuals
repercuteixen en
el benestar col·lectiu”

Molts nens i nenes
van perdre la rutina
i el ritme del son,
i això va afectar
negativament la
seva escolarització,
la salut mental i
la relació amb els amics

L’ALTRA INFÀNCIA
Oportunitat, adaptació, educació. Si bé és cert que molts infants
han viscut una pandèmia menys
terrorífica del que se’ns ha narrat,
també ho és que als barris vulnerables la Covid-19 ha estat un
malson. Així ho apuntava aquest
juliol el Síndic de Greuges de Catalunya quan assegurava que la
pandèmia “ha tingut un impacte
especialment negatiu entre els
infants” i sobretot en aquells que
“estan socialment desfavorits”.
Vista sobre el terreny, la realitat és cruenta i dona fe de les diferències entre infàncies. Juanma
Martín, director territorial del Casal dels Infants a la Mina-Besòs,
explica que el confinament va suposar un abans i un després per
a molts dels nens i nenes dels
barris on treballa. “Al principi
molts van perdre la rutina i el ritme del son, i això va fer que la
seva escolarització es veiés molt
afectada”, diu. Molts es passaven
fins a altes hores de la matinada
jugant al mòbil i l'endemà no rendien. Lluny de desaparèixer,
aquestes dinàmiques no van marxar quan va acabar el confinament. “Per exemple, un nen de 10
anys se'n va a dormir a les 6 de la
matinada, es lleva a les 12 i menja a les tres... Si hi ha desordre, la

relació amb els meus iguals es desordena”, afirma Martín.
En gran part, aquesta situació
es produïa per la desestructuració
que existeix en algunes famílies
d’aquests barris. “En un pis de 40
metres quadrats hi poden viure
cinc persones, i això ha fet que les
relacions entre adults i infants es
tensessin”, considera el director
del Casal dels Infants. Així, la
pandèmia també ha fet aflorar
trastorns mentals que fins aleshores no havien sortit a la superfície. “Tot i que és una paradoxa,
ja que es tracta de barris on la bretxa digital és alta, hem vist com, a
més de casos d'ansietat o depressió, ha augmentat l'addicció a les
pantalles”, diu Martín.
“La pandèmia ha servit per accelerar i visibilitzar processos que
ja existien”, recalca. Entre els més
recurrents, la desafecció cap a l’educació formal d'algunes famílies
vulnerables. “Moltes tenien por i em
deien que a l'escola hi ha massa gent
i per això no hi duien els fills”, sentencia Martín. I és que la pandèmia
ha tensat les costures d’una societat desigual.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Obaga: la llibreria que ha tocat
l’èxit en plena pandèmia
CULTURA4La llibreria Obaga,
situada al número 179 del carrer Girona, va celebrar el passat
2 de setembre el seu tercer aniversari. El camí per arribar fins
a aquest punt no ha estat gens
fàcil. Aproximadament, la meitat del temps que ha estat oberta ha estat durant la pandèmia.
“El principi del confinament
va ser molt difícil, però al final
no va ser per tant”, recorda la
propietària Carol Porta, qui va
obrir aquest establiment amb la
seva parella Dioni Porta. “Ens
va ajudar molt la iniciativa ‘Llibreries obertes’, que consistia a
convidar la gent a encarregar llibres per anar a buscar-los una
vegada s’aixequés en confinament”, afegeix Porta.
Abans de la pandèmia, activitats com presentacions de llibres o clubs de lectura eren alguns dels punts forts d’Obaga.
Tot i que en els darrers mesos
quasi no n’han fet perquè, tal
com assenyala Porta, part de la
seva clientela és gent gran, també els ha ajudat molt la solida-

Pintura | Exposició a la Galeria Jordi Barnadas

Les vivències típiques de l’estiu són ara part de l’exposició ‘Summer stories’,
que acull fins al 14 de setembre la Galeria Jordi Barnadas. Està conformada
per les creacions estiuenques de vuit artistes com Joan Longas o Pablo Maeso.

Compte enrere per al nou
Espai d’Entitats Xamfrà 317

EQUIPAMENTS4L’Espai d’Entitats Xamfrà 317, situat a la
cantonada dels carrers Aragó i
Girona, ja és quasi una realitat.
Aquest setembre l’Associació de
Veïns Dreta de l’Eixample, la de
Comerciants i Professionals Cor
Eixample i el Casal de Joves la
Dreixa començaran a compartir
aquest espai que fomenta l’associacionisme i facilita el desenvolupament i posada en marxa d’iniciatives comunitàries.
El projecte és, en part, una
manera de donar resposta a les
reivindicacions de diverses en-

titats del barri que des de fa
temps recorden que hi ha una
mancança d’espai per l’associacionisme. Concretament,
tres d’aquestes, com la colla
castellera Esquerdats, van recordar a principis de juliol en
declaracions a Línia Eixample
com la deficiència d’espai fa
que hagin de fer les seves activitats en precari.
La inversió de les obres que
s’han fet al local del número
317 del carrer Aragó és de
360.000 euros i compta amb
despatxos i sales de reunions.

L’establiment va obrir tres anys enrere. Foto: Twitter (@ObagaLlibreria)

ritat dels veïns. “Ara hi ha més
gent conscient que cal fer barri
i invertir en comerç de proximitat, i nosaltres hem tingut
molt bona resposta en aquest
sentit”, indica Porta.
UNA FACTURACIÓ POSITIVA
Un dels trets més sorprenents
dels tres anys de vida de la lli-

breria és que, segons apunta
Porta, la facturació de l’establiment va ser el 2020 millor que
abans de la pandèmia. “Suposem
que es deu al fet que cada vegada ens coneix més gent”, explica la propietària de la llibreria. “I
aquest tercer any també estem
creixent de manera important”,
conclou orgullosa.

L’espai està situat als baixos d’aquest edifici. Foto: Ajuntament
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Música | Preestrena del concert de la Filarmònica de Viena
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La Sagrada Família té en marxa fins avui un sorteig per assistir a la preestrena
del concert que la Filarmònica de Viena farà el 18 de setembre a la basílica.
La preestrena es farà el 17 de setembre a dos quarts de sis de la tarda.

Un agost “apagat”
i sense massificació turística
TURISME4La rebuda de turistes
ha estat lluny d’acostar-se als nivells prepandèmics aquest agost.
Des de l’Eix Comercial Sagrada
Família cataloguen la temporada “d’apagada”. “Tot i que hi
ha hagut més afluència turística
que l’agost passat, aquesta l’haurà percebut sobretot l’entorn
més immediat a la basílica”, indica el gerent de l’Eix Comercial,
Oriol Agulló. “Els turistes que
van al temple acostumen a anar
amb un guia que els porta a
certes botigues. I a més, els creueristes ja no tenen dies lliures
per comprar”, detalla Agulló
fent referència a un panorama
que creu que es deu a les restriccions. “No hi ha hagut la revifada del turisme americà, rus
o xinès”, afegeix.
Amb un 90% i un 100% màxim d’ocupació, a l’Hotel Sagrada Família i l’Hostal Ruta de
Francia la situació ha estat una
mica millor. Els dos establiments, però, admeten que és fruit d’haver abaixat el preu de les
habitacions. “Mentre abans l’im-

La Sagrada Família ja té
la columna on anirà l’estrella

ARQUITECTURA4A principis
de setembre es va col·locar l’última part de la torre de la Verge Maria de la basílica de la Sagrada Família. La nova peça,
que fa 18 metres d’altura, està
decorada amb un trencadís de
color blau i blanc i és on acabarà reposant l’estrella de la
torre de la Verge Maria. Es
preveu que la construcció d’aquesta acabi el desembre que
ve, la qual cosa la convertirà en
la primera de les sis torres centrals en enllestir-se. Tal com diuen des de l’espai web del tem-

ple, aquest fet serà “un moment
històric” que se celebrarà amb
“una gran festa de ciutat”.
Aquesta columna no ha estat
l’únic avançament important
que ha fet la basílica aquest
2021. El passat abril es va instal·lar la columna inferior, que fa
10,80 metres d’altura. En
aquests moments, amb la instal·lació de la darrera columna,
la torre de la Verge Maria ja arriba als 134 metres i pot ser
contemplada des de diversos
punts del barri de la Sagrada Família i de la ciutat.

Els comerciants han patit la baixada de turistes. Foto: Carola López/ACN

port era d’uns 90 euros per nit,
ara és de 60 euros per atraure
més turisme nacional. Gran part
de les reserves han estat d’última hora”, diuen des de l’Hotel
Sagrada Família.
TORNAR A PASSEJAR
El veïnat del barri també ha percebut que aquest agost no ha con-

viscut amb la massificació turística. “Hem pogut passejar tranquil·lament”, apunta l’integrant
de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, Sergi Gómez. Tot
i això, agrega que hi ha hagut una
major ocupació de pisos turístics
que el passat juny, que ha provocat que hi hagi menys oferta de
lloguer pels residents de la ciutat.

La nova peça fa 18 metres d’altura. Foto: Twitter (@sagradafamilia)
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LGTBI | El passeig Lluís Companys acull el Pride
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Unes 5.500 persones es van concentrar dissabte al passeig Lluís Companys
en defensa dels drets LGTBI i contra l’estigma que hi ha respecte al VIH
durant el Pride. El lema de l’acte va ser ‘Indetectable=Intransmissible’.

El CAP Sant Joan respira amb la
desinflada de la cinquena onada
SALUT4Barcelona ha deixat
enrere els dies més foscos de la
cinquena onada de la pandèmia.
Dades de l’Agència de Salut Pública mostren que entre el 30
d’agost i el 5 de setembre es van
detectar 667 casos positius, la
qual cosa vol dir que es va produir una caiguda del 40% i que
hi havia 439 contagis menys en
comparació a la setmana anterior. Aquesta diferència és força
significativa si es té en compte
que, també segons dades de Salut Pública, en el pic de la cinquena onada es van arribar a
més de 14.500 casos.
El dia a dia del CAP Passeig
de Sant Joan és un clar reflex
d’aquesta realitat que aporta esperança a la ciutat. La metgessa
de família d’aquest centre, Núria Turmo, assenyala que mentre a l’inici de la cinquena onada un 80% dels tests realitzats
eren positius, la setmana passada ho eren només el 10%. “També són moltes menys les persones que truquen perquè tenen
símptomes. No té res a veure

Avancen les obres de l’àrea
de gossos de l’Estació del Nord

EQUIPAMENTS4El barri és a
prop de comptar amb un nou
equipament per a gossos. El
passat agost, l’Ajuntament va
posar en marxa les obres de l’Àrea d’Esbarjo de Gossos (AEG)
al Parc de l’Estació del Nord,
que ocuparà un total de 1.400
metres quadrats, convertint-se
en l’àrea d’aquesta mena més
extensa del districte.
Les obres també contemplen fer una zona verda, camins
i accessos. És per aquesta raó
que la transformació d’aquesta
zona del parc arribarà gairebé

als 5.000 metres quadrats.
Aquest projecte, que compta
amb un pressupost d’1,1 milions d’euros i que està previst
que s’enllesteixi el març vinent,
també té com a objectiu millorar la convivència entre veïns i
propietaris de gossos que fan ús
d’aquest espai públic.
A pocs metres del Parc de
l’Estació del Nord també continuen avançant les obres de la
plaça del Fort Pienc, on s’estan
construint un espai amb maquinària esportiva que permetrà
als veïns fer esport.

La setmana passada els casos van baixar un 40%. Foto: Districte

amb el començament d’aquesta
darrera onada”, afirma amb cert
optimisme Turmo.

MILLORES LABORALS
La baixada dels casos també
s’ha traduït amb menys sobrecàrrega de feina per als sanitaris
del CAP Passeig de Sant Joan.
“Ara, cada sanitari pot assumir

els seus pacients de Covid. Ja no
estem saturats ni doblant torns
com havia passat abans”, subratlla Turmo, qui alhora alerta
que les bones dades no han de
portar a la ciutadania de Barcelona a abaixar la guàrdia. “Hi
haurà una sisena onada, però
gràcies a les vacunes pot ser
més lleu”, apunta la sanitària.

L’àrea de gossos farà un total de 1.400 metres quadrats. Foto: Ajuntament
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#ComerçÉsVida: un nou
vídeo per fer-se sentir
Foto: Ajuntament

tindria sentit”, afirma al vídeo Jordi Tena,
propietari de les xarcuteries J. Tena. Durant la pandèmia, les restriccions i les mesures per evitar la propagació de la
Covid-19 van fer que molts comerços

“La vida d’un barri
depèn del seu veïnat,
però també del seu
teixit comercial”

Promoció
T'imagines com serien els carrers de Barcelona si no hi hagués botigues? Els comerços de la ciutat fan dels barris uns
espais cohesionats, segurs, vius i diversos.
Després dels efectes de la Covid-19, els
comerciants comparteixen anècdotes, sentiments i sensacions en un nou vídeo de la
Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l'Ajuntament. Encara no l'has vist?

En la peça audiovisual, comerciants
de la ciutat expliquen com van obrir el
seu negoci; què els fa somriure en el seu
dia a dia; què és el més complicat d’estar
darrere del taulell i com s’ho fan per arribar a la clientela també en el món digital.
Els protagonistes són Jaume Doncos,
propietari de la botiga de música i de partitures Casa Beethoven; Núria Raja, propietària de la papereria Raima; Jordi
Tena, propietari de les xarcuteries J. Tena;

Carlota Freixenet, sòcia de la llibreria La
Carbonera; Emma Frigola, propietària de
la botiga de roba i complements Santa
Antònia; i Annie Yang, propietària de la
parafarmàcia Bonas. El vídeo complet el
pots trobar fàcilment a YouTube buscant
“La veu dels comerços de Barcelona |
#ComerçÉsVida”.
“La vida d’un barri depèn del seu veïnat, però també del seu teixit comercial:
sense un d’aquests dos elements, l’altre no

haguessin de fer grans esforços per tirar
endavant. “La clientela, però, s’ha bolcat a
comprar al comerç de barri i els estaré
sempre molt agraïda”, relata Emma Frigola, propietària de la botiga de roba i
complements Santa Antònia, al barri de
Sant Antoni.
Precisament és el contacte amb els
clients i l’atenció personalitzada de qualitat allò que fa únic el comerç de proximitat. “Més enllà de vendre articles, sempre
escoltem el client, hi parlem i ens hi apropem emocionalment”, apunta Jaume
Doncos, propietari de la mítica botiga de
música i partitures Casa Beethoven.
“Anem més enllà del negoci i fer-ho ens
omple de felicitat”, afegeix.
Aquestes són només tres de les reflexions que recull aquesta iniciativa. Un nou
vídeo, en definitiva, per fer-se sentir.

Digitalització
La pandèmia ha accelerat la necessitat
d’implementar definitivament la digitalització a milers de comerços, tant a grans
empreses com a petits establiments.
La tecnologia i la digitalització
estan modificant els hàbits de consum
i les relacions comercials amb la clientela. Per això, el petit comerç ha de seguir fent passos endavant en aquest
sentit, optant per plataformes digitals
de comerç i serveis.
Conscient d’aquesta necessitat, Barcelona Activa, a través de Cibernàrium, el
seu servei de formació i capacitació tecnològica, ha posat en marxa un catàleg de

formació online per al comerç i la restauració. Amb aquests cursos gratuïts es vol
impulsar l’aprenentatge en la gestió, incorporant processos de transformació
digital i utilitzant eines i estratègies comercials a internet, perquè així els comerciants es puguin donar a conèixer,
incrementin les vendes i fidelitzin la
seva clientela.
Els comerciants i paradistes que hi
estiguin interessats ja s’hi poden inscriure a través de Barcelona Activa. De
moment, hi ha més de 50 cursos online
disponibles que busquen potenciar el
negoci físic i digital del petit comerç,
posicionant correctament les seves pàgines web i millorant la comunicació
des de les xarxes socials.

Foto: Ajuntament

Objectiu: estimular la venda en línia
a través de formació i ajudes
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Càmeres a 39 mercats
per gestionar l’aforament
Tecnologia
L’Ajuntament ha col·locat càmeres per
gestionar els aforaments a 39 mercats de la
xarxa municipal. Els aparells, situats al sostre de les zones d’accés, donen resposta a
les necessitats generades per la pandèmia
sense vulnerar el dret a la intimitat, ja que
no enfoquen les cares. Es comptabilitzen
els caps de les persones presents a l’equipament i es mostren en una pantalla tant
l’aforament màxim com el nombre de persones que hi ha a l’interior en temps real
per saber si s’hi pot accedir o no.
A més de facilitar la supervisió i la
gestió dels fluxos de persones, la inicia-

tiva permet disposar de dades dels accessos per quantificar l’impacte dels mercats
municipals als barris i la distribució horària de les visites als diferents espais.
Aquestes dades són la base per poder
adequar després el funcionament de cada
equipament a les necessitats i al ritme
d’afluència de la seva clientela.
La instal·lació, de fet, va començar
l’estiu passat amb una prova pilot als
mercats de Sants, Sarrià, l’Abaceria Central i els Encants de Bellcaire per comprovar-ne la idoneïtat. Des d’aleshores,
l’actuació s’ha estès a 35 mercats més,
amb una inversió de 678.640 euros. La
tecnologia emprada correspon a Hikvi-

sion i es gestiona amb un sistema molt
intuïtiu amb un software centralitzat.

“El més important
és la qualitat
del producte”

PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ
El desplegament de la xarxa de pantalles
i microordinadors, en aquest cas per a l’emissió d’informació de productes i serveis, i la instal·lació de càmeres són dues
de les actuacions previstes en el Pla de digitalització dels mercats.
La iniciativa, que s’inscriu en el Pla
estratègic 2015-2025, dona resposta a les
noves necessitats dels clients i de les
clientes per mantenir el model de xarxa
de mercats que ha fet de Barcelona un referent per a altres ciutats.

Vicenç Bailón

Foto: Ajuntament

Carnisseria Marina
(Mercat d’Horta)
Vicenç Bailón porta més de
mitja vida al capdavant de la
Carnisseria Marina del Mercat
d’Horta. Ell és la tercera generació d’aquest negoci, que va
néixer amb la seva àvia al capdavant a l’aleshores Mercat de la
plaça Eivissa.

No t’ho perdis: així serà
el mercat provisional d’Horta
Foto: Ajuntament

EN PRIMERA
PERSONA

Equipaments
El mercat provisional d’Horta, que s’instal·larà en un espai verd situat a la confluència dels carrers de Porto i Lisboa,
consistirà en una gran estructura de fusta
d’uns 1.400 metres quadrats, que es reutilitzarà en el nou parc del districte un cop
s’hagi remodelat el mercat definitiu.
L’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona ha adjudicat la realització del
projecte a l’equip d’arquitectes Pere Joan
Ravetllat i Carles Enrich, amb la proposta
“Del mercat al parc”, que té un pressupost
de 2,22 milions d’euros i preveu acabar les
obres l’estiu de l’any vinent.
Un cop instal·lat, el mercat provisional

disposarà de 1.400 metres quadrats, repartits entre la sala de venda, de 1.030 metres quadrats, per a 32 establiments
alimentaris i 5 de no alimentaris; i la zona
logística, de 374 metres quadrats, per a les
cambres frigorífiques, el magatzem comunitari, les oficines, els lavabos, la cambra
de residus, la zona de càrrega i descàrrega
i l’espai per a instal·lacions.
El mercat provisional serà un equipament sostenible gràcies a l’aprofitament
de recursos naturals com, per exemple,
l’aigua de la pluja, la qual s’utilitzarà als
lavabos, la neteja i el reg. A més, l’estructura provisional tindrà un paper important de dinamització de la zona verda i en
la generació d’un nou espai públic de connexió entre els barris.

Quin és el secret que explica
que el negoci funcioni des de fa
tants anys?
El més important és la qualitat
del producte, ja que la gent
d’Horta ho valora molt. Després
l’atenció a la clientela. Quan jo
vaig agafar el negoci, després de
la jubilació de la meva mare,
entre els clients ja hi havia moltes amistats. Això és molt important.
Formar part del Mercat d’Horta
és un valor afegit?
Sí. Horta ha anat creixent molt,
però el mercat encara és un reducte on la gent es coneix. Pot
venir-hi una veïna, per exemple, que t’explicarà la seva vida
perquè ens coneixem. En canvi,
la mateixa veïna potser del seu
edifici no coneix gaire ningú.
És un lloc on hi ha caliu i proximitat que també fa una funció social.
I el futur de la carnisseria quin
serà?
De moment anirem al nou
mercat. Això vol dir que seguim [somriu]. A mi em queden quatre anys per jubilar-me,
però en treballaré més, ja que a
la meva dona, que també treballa a la carnisseria, encara n’hi
queden nou.

Esports
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Futbol sala | David Mendoza, nou tècnic del Polaris

L’entrenador prové del FS Gavà, de la Primera Catalana, i ha dirigit a Divisió
d'Honor Juvenil i Sènior. El Polaris Futsal començarà la temporada a Segona
Catalana el 17 d’octubre a casa, al Pavelló CEM Marítim, contra l’AE Badalonès.

Juan Hereza, amb cap i cor al Roser
» David Haro, Toni Carrasco, Pau Isern i Aaron Dijkhuizen són les novetats d'un equip “il·lusionat”
» Derrota per 65-48 contra el Martinenc a la Lliga Catalana, competició de la qual és l’actual campió
Toni Delgado
FORT PIENC

Juan Hereza conté la respiració
i somriu abans de respondre.
Les reflexions més emotives solen ser les que, per lògiques, menys verbalitzem: “El Bàsquet
Roser forma part de mi... Hi entreno des dels 17 anys, gairebé
mitja vida. És família, amistats... Fins i tot hi he conegut la
meva parella!”.
El tècnic del Bàsquet Roser
desprèn i contagia energia. Una
virtut vital la temporada passada, amb només 12 partits. “A vegades trigàvem dues setmanes a
jugar. Així que vaig voler fer entendre el grup que havíem de
gaudir més dels entrenaments i
vam aconseguir-ho amb competicions internes”, confessa.
Però el jugador vol jugar i el
curs 2021-2022 la Lliga EBA
serà més convencional. Enqua-

drat al grup C-1, el Bàsquet Roser debutarà el 2 d’octubre visitant el FC Martinenc Bàsquet.
Abans, el conjunt del Fort
Pienc té el repte de la Lliga Catalana, competició de la qual és
l'actual campió i que ha començat amb mal peu. Dissabte va
caure per 65-48 contra un Martinenc superior i liderat per
Mauricio Cheda (15 punts).
Si el grup de Juan Hereza
capgira la situació i acaba primer
del grup 6 (jugarà a l'Estació del
Nord diumenge contra la UE
Horta i el dia 19 contra el SESE),
jugarà els quarts de final el dia
25. Les semifinals seran l’endemà, i la final, el 12 d’octubre.
“L’equip està il·lusionat i
molt motivat”, adverteix Juan
Hereza. Hi continuen Adrià Cortegano, Víctor Pla, Joan Gavaldà, Jonel Palou, Daniel Roure,
Albert Sulleva, Sergi Tubert i
Raul Verano.
Quatre són les cares noves.
David Haro (CB Llívia-Puig-

Juan Hereza durant la final de la Lliga Catalana EBA 2020-2021. Foto: Ferran Torné/FCBQ

cerdà) és “talent i molta experiència en categories FEB”;
Toni Carrasco (AESE), “un pivot amb molt caràcter que pot
jugar de 4 i de 5 i molt intens”;
Pau Isern (Basket Almeda), “un
jove amb molta intensitat defensiva i talent en l'1 contra 1”;

i Aaron Dijkhuizen, “un interior
amb molt bones qualitats físiques i marge de millora amb fitxa del sènior B”.

BONS MIRALLS
Aaron Dijkhuizen serà un bon
mirall per als joves del club. Fa

temps que ho és Adrià Cortegano, un excel·lent anotador
que ha crescut amb el Bàsquet
Roser des de les categories inferiors. “Peces així són vitals
perquè la base vegi que és possible pujar al primer equip”,
conclou Juan Hereza.
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| Tales of Arise
Tales of Arise és el joc que promet marcar un abans i un després a la saga
de rol de Bandai Namco. Per a PS4, Xbox One, Xbox Series X/S i PS5.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Cecilia Díaz Betz / BGW

Més que per la seva participació a l’Està passant de TV3 i més que pels seus monòlegs
d’stand-up, Magí Garcia o Modgi és conegut
per ser un dels integrants del podcast en català
més popular: La Sotana. Juntament amb Andreu Juanola, Joel Díaz i Manel Vidal, Modgi
barreja esport (“és a dir, futbol”, com dirien ells)
i humor irreverent en una fórmula que cada
cop té més adeptes. I això es veu reflectit en el
nivell dels convidats. Després d’entrevistar, la
temporada passada, diversos candidats a les
eleccions del Barça, enguany han començat la
temporada amb el convidat més important
que han tingut mai: Gerard Piqué. Durant l’entrevista, emesa en directe, Piqué va rebre una
videotrucada de Shakira. Modgi, assegut al
costat del jugador, va treure el cap i va dir amb
molta calma: “Hola, Shakira!”. Ha estat el
moment més comentat.

BCN Gallery Weekend
Barcelona Gallery Weekend és una iniciativa de l’associació Art Barcelona que busca “visibilitzar la labor de les galeries com a espais generadors de cultura oberts a la ciutadania”. Aquest any torna per oferir la seva 33a edició i
ho fa amb rècord de participació: precisament, s’hi han
sumat 33 galeries, 27 de Barcelona i 6 de fora de la ciutat.
Començarà el 15 de setembre i s’allargarà fins al dia 19, i
ampliarà la seva xarxa a l’Hospitalet de Llobregat, Santa
Margarida i els Monjos i Sitges. Pel que fa als artistes participants, en seran una setantena provinents de 20 països.

Llibres

La fitxa

?

M

QUI ÉS

...

G

I

Per ‘La Sotana’, ‘Està passant’ i els seus monòlegs

Saludar la Shakira amb molta naturalitat

QUÈ HA FET

Durant una videotrucada inesperada entre la cantant i Piqué

...

Molta broma i molts mems

A LES XARXES

Teatre

D

Ser un còmic català de moda

ÉS FAMÓS PER

?

O

Fins i tot hi ha qui demana samarretes del moment

Música

Pelis i sèries

Lluny vol dir mai més
Marc Cerrudo

Començar
David Eldridge / Pau Carrió

Totes les flors
Roger Mas

Chavalas
Carol Rodríguez Colás

En aquesta ciutat tothom parla menys ell.
És coix i té la cara solcada de cicatrius, i
ranqueja pels carrers de nit, cercant un
cérvol amb tres taques blanques sota l’ull
esquerre i cinc punxes a cada banya, com
dues mans suplicant al cel. Per què el cerca ningú ho sap, però avui que fa un any
del daltabaix que el va capgirar, podria estar més a prop que mai de trobar-lo.

La festa que la Laura ha fet per estrenar
el seu pis s’ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els
dos tenen prop de 40 anys. Semblen a
kilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien anar-se’n al llit aquesta nit i no tornar-se a veure. O ni tan sols això. O potser tot està a punt de començar?
A La Villarroel de Barcelona.

Amb 25 anys de carrera musical i deu discos a l’esquena, Roger Mas publica ara
un nou àlbum, Totes les flors (Satélite K),
que ell defineix com “un treball lluminosament diferent”. L’onzè disc del cantautor de Solsona està format per deu
cançons noves, entre les quals hi ha la
que dona nom a l’àlbum, que Mas ha
presentat al programa FAQS de TV3.

La Marta, la Desi, la Soraya i la Bea, amigues inseparables a l’adolescència, tornen a trobar-se al barri. La realitat les obligarà a enfrontar-se a aquelles adolescents que van ser i a les dones que volen
ser ara. Pràcticament sense adonar-se’n,
s’ajudaran a prendre decisions importants. Chavalas és l’òpera prima de la directora cornellanenca Carol Rodríguez.
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ESTILS DE VIDA

Contra la síndrome postvacacional
Foto: Pexels

i

BENESTAR

etembre és el dilluns de l’any. Excepte si és el teu mes de
vacances –en aquest cas, potser que deixis de llegir això–,
és el moment de tornar a la rutina i deixar enrere el dolce
far niente. És l’hora, per tant, d’una més que probable síndrome
postvacacional.
Per evitar o com a mínim pal·liar aquesta sensació de desànim, hi ha diversos consells que pots aplicar al teu dia a dia. En
primer lloc, has d’assumir que no pots passar de 0 a 100. Segurament no podràs posar-te al dia de feina el primer dia que tornis a treballar, i és normal. El retorn ha de ser progressiu i de seguida veuràs que recuperes el teu ritme habitual.
Més enllà de la feina, has de reincorporar rutines a la teva
vida que potser havies abandonat durant les vacances. Per exemple, si matines, has d’acostumar-te de nou a anar a dormir
d’hora per respectar les hores de son que necessita el teu cos i
no abusar de la cafeïna. Si has deixat de fer exercici durant l’estiu, és moment de tornar-hi: va bé per al cos i per a la ment. Finalment, no descuidis el teu temps lliure: te’l mereixes i l’has
d’aprofitar. Els caps de setmana poden ser unes minivacances!

Les claus
A POC A POC

No pots passar de 0 a 100: el retorn a la rutina ha de ser
progressiu, no pretenguis posar-te al dia només arribar

DESCANS

Si matines, has d’acostumar-te de nou a anar a dormir d’hora:
respecta les teves hores de son i no abusis de la cafeïna

VIDA SANA

Durant les vacances probablement has deixat de banda hàbits
saludables: recupera l’exercici i una bona alimentació

TEMPS LLIURE

És molt important que no descuidis el teu temps lliure:
te’l mereixes i l’has d’aprofitar com tu vulguis

Foto: Pexels
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Cada dimecres al teu barri

