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HABITATGE pàg 8

La Clota tindrà 124 pisos
de preu assequible
en règim cooperatiu

MASCLISME pàg 8

Un home agredeix dues
noies a la Teixonera

COMERÇ pàg 16

Taula de treball per renovar
la campanya de Nadal 2020

NOVES ADDICCIONS pàg 3

7 de cada 10 persones
diuen que han estat massa
amb el mòbil aquest Nadal

pàg 10

FUTBOL pàg 18
L’Horta de Nacho Castro 
vol recuperar sensacions per 
tornar a mirar cap a la zona alta

Protesta veïnal per una superilla d’Horta més restrictiva

No convenç

El preudel lloguer supera
la barrera dels 800 euros

Llogar un pis a Horta-Guinardó costa 805 euros de mitjana i l’últim augment dels preus ha estat del 5,6% pàg 8
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Una foto d’un plat d’escudella a
Instagram, dir a Twitter l’últim co-
mentari absurd que ha fet el cun-
yat o una felicitació graciosa de
l’any nou al grup de WhatsApp dels
companys de feina o dels pares de
l’escola. Segur que més d’un lector
ha viscut alguna d’aquestes situa-
cions durant les festes nadalen-
ques. I segur que més d’un també
ha assegurat, com a propòsit d’any
nou, que deixarà de mirar tant el
mòbil als dinars familiars.

Segons una enquesta elabo-
rada per Groupon, set de cada deu
catalans voldrien que festes sen-
yalades com Nadal estiguessin
lliures de telèfons mòbils per pas-
sar més temps amb la família,

però segons el mateix estudi un
45% dels enquestats reconeixen
que el dia 25 van dedicar més
temps de l’habitual al mòbil.

LA MILLOR FOTO
De tots els participants a l’estudi
que van fer servir el seu mòbil du-
rant el dia de Nadal, un 69% el van
treure per fer fotografies, moltes
de les quals van anar a parar a les
xarxes socials, principalment a
Instagram. En aquest sentit, el
professor de la UOC expert en no-
ves tecnologies, Enric Puig, con-
sidera que “en molts casos no es-
tem tant en cos present en què està
passant sinó, més aviat, centrats
en la imatge que podem generar
a les xarxes socials”.

PRENDRE CONSCIÈNCIA
Tot i aquesta realitat, un 31% dels
catalans que van contestar l’en-

questa van assegurar que, durant
les festes, passen menys estona de
l’habitual mirant el seu mòbil.

Per a Puig, “sempre és conve-
nient” reduir-ne l’ús, però expli-
ca que els ciutadans s’han de pre-
guntar què passa al voltant de les
xarxes socials. L’expert defensa
que és normal que “acabem
caient” en l’addicció a aquestes
plataformes, ja que aquest és el
seu negoci, i defensa que, quan
parlem d’empreses com Google o
Facebook, no hem de parlar d’em-
preses tecnològiques sinó publi-
citàries, que volen que passem
“com més temps millor a les xar-
xes per obtenir dades nostres” que
acabaran venent per fer publici-
tat personalitzada a cada usuari. 

Amb tot, defensa que, si algú
es planteja una desconnexió del
mòbil, ho ha de fer després d’una
reflexió crítica i no per moda.

Enganxats a les pantalles
» 7 de cada 10 catalans haurien volgut deixar el telèfon i passar més temps amb la família per Nadal
» Les desconnexions del mòbil no s’han de fer per moda sinó després d’una reflexió, diuen els experts

Pau Massip / Anna Utiel
BARCELONA

Les pantalles han passat a formar part de la vida de petits i grans. Fotos: Pexels i Flickr (Nenad Stojkovic)

INFANTS4Sempre s’ha dit
que els fills imiten els pares, i
amb l’ús dels mòbils no fan
una excepció. El problema és
que, tal com explica el profes-
sor de la UOC Enric Puig, l’a-
bús de les pantalles té un im-
pacte especialment greu en
els infants. “Són dispositius
pensats per generar depen-
dència i els nens encara no te-
nen la capacitat crítica per
gestionar-ho”, diu aquest aca-
dèmic. Per aquest motiu, els
compara amb altres fonts
d’addicció: “En el fons, és com
posar-los davant d’una am-
polla d’alcohol”.

A més, el fet d'estar massa
exposats a les pantalles tam-
bé afecta la vista dels més pe-
tits. En els darrers cinc anys,
la miopia dels menors de 8
anys d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat en 1,75 diòptries, i
això és perquè prop del 30%
fan servir el mòbil cada dia, se-
gons un estudi del Col·legi
Oficial d'Òptics i Optometris-
tes de Catalunya.

Per tot plegat, el 66% dels
pares consideren que hauria es-
tat positiu per a la família fer
“una desintoxicació digital”
durant les festes nadalenques,
segons l’enquesta de Groupon.

“Donar un mòbil a un nen és
com posar-li alcohol davant”
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La lupa

per Francesc Reina

Teoria general de l’engany

La veritat sobre la mentida és que tothom
menteix, uns més que altres, amb més o
menys intenció. A més, és més fàcil fal-
sejar que detectar l'engany, doncs prefe-
rim la ficció al dubte. La realitat està ple-
na de rumors, prejudicis, estafes i im-
postors. Des d'aquesta visió deformada,
anem construint l'existència
a partir de dades incompletes,
un viatge ple de trampes per
als nostres sentits. Quan no hi
ha informació ens la inven-
ten, forma part de la nostra
estructura perquè necessi-
tem creure, resoldre contra-
diccions, trobar una explicació a les co-
ses. La història de la humanitat està
plena de grans fal·làcies col·lectives.

Seguint les petjades de l'ensarronada,
veurem que sempre fan falta creients. A
la galeria de mentiders infames o il·lus-
tres, públics o privats, els potentats usen
la seva màgia més mitòmana sobre el fe-
ble “per salvar-nos del caos”. Per natu-
ralesa, el poder utilitza el frau com a es-
tratègia racional, de vegades és produc-
te d'un trastorn, com el d'aquell francès,
Antoine de Tounens, qui es va autopro-
clamar rei de Sud-amèrica i que va aca-

bar els seus dies en un psiquiàtric, o la d'a-
quell altre que va protagonitzar una de les
històries més surrealistes, Boris Skossy-
reff, en el seu afany de pretendre el tron
d'Andorra; fracassat, es va sumar al con-
traespionatge nazi. La pseudologia,
aquesta necessitat narcisista de brillar per

sobre de tot, va ser comú entre monar-
ques i cabdills que deien governar amb
la complicitat divina; “Per la gràcia de
Déu” es va encunyar en una moneda, la
nostra fa anys.

D'aquest carnaval de disfresses s’o-
cupen filòsofs, artistes, psiquiatres, poli-
cies, jutges, periodistes, investigadors...
D'altra banda, no és difícil desarmar la in-
credulitat més gran. Avui dia convivim
amb temoroses històries, tremendes lle-
gendes, com la tràgica actualitat que
converteix en advertència el sotrac que
produeix el carruatge de morts que s'o-

feguen en les boires del nostre mar.
Malgrat tot, la mentida més bella segu-
irà sent la fabulació dels misteris incre-
ïbles, l'elegància harmoniosa de la retò-
rica vestida de metàfores, el maneig des-
tre de l'adjectiu. Tal és l'obstinació de la
literatura, l'art de somiar la realitat.

És la nostàlgia la notícia
fràgil de la memòria, doble-
ga herois rebels, els despulla
de tot el que un dia va ocór-
rer, ens castiga a no poder
tornar als vells llocs. Però
només l'oblit ens salva de la
vida, aquest serè plaer que

rendeix lleialtat al valor de la veritat: la
cara més complexa del món.

Si en algun punt del nostre cos habi-
ta la mentida, aquest lloc és l'ànima; la
neurociència en diu cervell. Si el gene-
rador del pensament és aquí, aquest
evoluciona gràcies a l'educació. No està
clar que s’enxampi abans un mentider
que un coix. Per tant, cal trobar meca-
nismes per no caure en el forat; invertir
la ignorància per la invenció, ja que hi ha
qui treballa amb especial dedicació en
l'enginyeria de les ments, en un temps,
aquest, de tants significats.

No està clar que s’enxampi abans un 
mentider que un coix. Per tant, cal trobar

mecanismes per no caure en el forat

Alivio. Mucho alivio.
Estas derechas autor-

retroalimentadas, gol-
pistas, dan mucho miedo. Al gobierno
hay que pedirle que trate de cumplir las
muchas y buenas expectativas que
genera, sin complejos, sin miedo y sin
medias tintas o la alternativa solo será
la derecha ultramontana.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Me quedo con seis mo-
mentos: Pedro Sánchez

citando a Manuel Aza-
ña, Pablo Casado delirando con Cam-
boya, el aplauso a Aina Vidal, el silen-
cio sepulcral ante la intervención de
Ana Oramas, la rabia de Montse Bassa
y Vox abandonando la sala cuando ha
hablado Oskar Matute.

Quan la majoria de
nens i nenes obren re-

gals, un nou crim mas-
clista posa fi a la vida d'una nena i la
seva mare. Ens estan matant. Cal una
societat feminista per combatre la vio-
lència masclista. I per això calen re-
cursos i voluntat política. #NiUnaMenos
#NiUnaMenys #Feminicidi.

@jonathanmartinz@TeresaRodr_ @susannasegovia

El Tribunal Suprem no
permet que Oriol Jun-

queras vagi a Estrasburg
a prendre possessió de l'escó d'euro-
diputat. El tribunal del procés diu que,
amb condemna ferma, no té immuni-
tat. Els magistrats tampoc anul·len la
sentència, tal com demanava l'advocat
Andreu Van den Eynde.

@MarPoyato

Els semàfors

Ajuntament
El consistori ha adjudicat un solar a l’a-
vinguda de l’Estatut de Catalunya, a la
Clota, per tal que s’hi puguin construir
124 pisos de preu assequible en règim

cooperatiu. La promoció la tirarà 
endavant la cooperativa Fem Ciutat. 

pàgina 8

Cor d’Horta
L’eix comercial Cor d’Horta viu des de fa
uns dies una nova campanya de rebaixes
d’hivern, que novament arriba amb des-
comptes molt interessants. L’eix també

va celebrar amb èxit el passat 15 de 
desembre la seva Fira de Nadal. 

pàgina 16

Districte
Més d’un centenar de persones van pro-
testar a finals d’any contra l’actual dis-

seny de la superilla d’Horta, ja que consi-
deren que no està sent eficaç. El Districte
ja va admetre fa mesos que s’hi han de

fer canvis, però de moment no s’han fet. 
pàgina 10
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Línia Horta comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Compte enrere per als primers
enderrocs dels Tres Turons1

2
Premien el moviment veïnal 
pel cobriment de la ronda de Dalt

Màrius Serra presenta el seu
nou llibre al Foment Hortenc

La UA Horta vol recuperar-se
després d’un novembre difícil

El desnivell de la Teixonera
ja és més fàcil de superar

El + llegit líniahorta.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Veient com s’esveren els diputats
del PP i de Vox quan al Congrés es
critica el Rei o es qüestiona la
“unidad de España”, es veu per-
fectament quin és el problema del
nacionalisme espanyol.

El nacionalisme espanyol es
fonamenta en un dogma de fe. La
“unidad de España”, aquest és el
bé suprem, intocable, sagrat. Tant
és que la consecució d’aquest
dogma hagi demostrat ser un es-
trepitós fracàs històric, perquè un
dogma mai no es valida i passa
per sobre de qualsevol altre valor
social, com la convivència, el res-
pecte o la mateixa democràcia.
Només el fanatisme pot arribar a
imposar per la força un dogma
que ha demostrat ser invàlid. Parlo
del fanatisme d'arrel franquista
d’aquell coronel de la Guàrdia Ci-
vil que va dir que “el cumplimiento
de la ley está por encima de la
convivencia”, per justificar la vio-
lència policial de l’1-O.  Parlo del
fanatisme patriòtic dels diputats
quan amenacen, insulten i criden
per no deixar parlar.

El nacionalisme català, en
canvi, no té la independència com
a cosa sagrada i una prova d’això
és que la manera de validar aquest
projecte és mitjançant referèn-
dum i no per imposició. Els pro-
jectes es proposen, es qüestionen,
es deliberen, s’avaluen… i final-
ment es voten. L’independen-
tisme sap que pot perdre en un re-
ferèndum, però no està disposat a
perdre la democràcia. 

Em sembla legítim que s’in-
voqui la “unidad de España”, però
no que se’ns imposi amb bel·lige-
rància. Voleu “unidad”? Perfecte:
comenceu per respectar els drets
de les persones i dels pobles.

Divideix
per Salvi Pardàs

El conflicte, en forma de conte
per Màrius Calvet

Visc a Catalunya i, des de petit,
he viscut el conflicte entre Es-
panya i Catalunya. Moltes vega-
des se’ns aconsella que dialogu-
em per solucionar el conflicte,
però hi ha un principi científic
que diu: “Tot conflicte té solució,
sempre que ambdues parts tin-
guin un objectiu comú”. Fa més
de quatre anys que cerco aquest
objectiu comú entre Espanya i
Catalunya i no l’he trobat. Per als
que no viviu a Catalunya, us ex-
plicaré un conte que representa
la situació que vivim: 

“Hi havia una vegada dues
famílies que es barallaven des de
feia molts anys. Vivien en una
gran finca, una tenia la major
part i l’altra una part molt més
petita. Després d’una gran llui-
ta, el líder de la família més for-
ta li va dir al de la més petita que
ells serien els únics propietaris de
la finca, però que els deixarien se-
guir vivint en la parcel·la que ha-
via sigut seva amb unes condi-
cions: Haurien de treballar i el
que guanyessin aniria directa-
ment a la família propietària. Ells
els hi donarien diners per anar
sobrevivint. Només podien par-
lar el seu idioma entre ells. I tot
i viure en una part de la finca,
qualsevol situació de conflicte es

resoldria segons les disposicions
de la família propietària. Durant
generacions, la família subordi-
nada va estar demanant a la
propietària un tracte més just. La
resposta va ser sempre: «No. Soc
jo qui et salva de la pobresa i pots
viure gràcies al que et dono».
Però cada vegada aportaven
més diners als propietaris i cada
vegada en rebien menys, i a so-
bre els hi deien que, si no es por-
taven bé, els castigarien. De ma-
nera que cada vegada més mem-
bres de la família sotmesa s’a-
donaven que no seria possible
cap canvi en un sistema tan
tancat i intolerant. Creien que,
per respectar-se a si mateixos, o
compraven la part on vivien i que
originalment havia sigut dels
seus avantpassats, o demanaven
ajuda a altres famílies de l’entorn
per assolir la independència i
construir una vida millor”. 

Si substituïu les famílies i la
finca pels espanyols, els catalans
i Espanya, podreu entendre la
nostra situació. Des de Catalunya
us demanem que penseu en la
nostra situació i ens ajudeu.
Aquesta ajuda crearà una gran
onada de força a favor de la de-
fensa de la llibertat i la dignitat
de tots els pobles del món.

Les millors
perles

El Rei Melcior de la cavalcada de Terrassa no va donar el millor
exemple als nens i nenes que van anar a veure’l. Durant la rua,
algunes persones del públic li van retornar diversos caramels,

fet que va ofendre Sa Majestat, que va respondre tornant a llançar
agressivament els dolços contra els suposats autors de l’ofensa.

Els Boixos Nois van cridar proclames nazis, van insultar Dani
Jarque i van cantar cançons sobre matar aficionats de l’Es-
panyol durant el derbi de filials que es va jugar per primer

cop a l’estadi Johan Cruyff. El Barça i els Mossos d’Esquadra
col·laboren per identificar els culpables. 

La hipocresia d’algunes celebritiesno coneix límits. Kylie Jenner, la
petita del clan Kardashian, es va convertir en Trending Topic a
Twitter després de lamentar la mort de milions d’animals als in-

cendis d’Austràlia i, tot seguit, publicar una foto de les seves sabatilles
d’estar per casa fetes amb pell d’animal i valorades en 1.100 euros.

Enmig de retrets i males paraules, la sessió d’investidura de
Pedro Sánchez va comptar amb un moment de qualitat
humana. La gran majoria de diputats i diputades del Con-

grés van oferir una ovació a Aina Vidal, la diputada dels co-
muns que va assistir a la votació malgrat patir un càncer sever.

Brad Pitt sí que hauria compartit la fusta amb en Jack al final de
Titanic, no com va fer la Rose. Durant el seu discurs d’agra-
ïment pel Globus d’Or a Millor Actor de Repartiment, Pitt va

donar les gràcies al seu company i amic Leonardo DiCaprio i va
aprofitar per fer-li aquesta broma que s’allarga des del 1997.

A les xarxes

@Jjsb441: La universidad de Sidney cifra
en 500 millones los animales muertos en
los incendios que están destruyendo Aus-
tralia. ¡500 millones! Sobran las palabras. 

@Congreso_Es: El Pleno otorga su con-
fianza a Pedro Sánchez, quien, con 167 vo-
tos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones,
queda investido presidente del Gobierno.

#SánchezPresident #ElSupremContraEuropa #AustràliaEsCrema

@jcuixart: La justícia espanyola ja no s'o-
beeix ni a ella mateixa, més d'hora que
tard implosionarà. Europa té l'obligació
de reaccionar.
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HABITATGE4L’augment del preu
del lloguer sembla que no tingui
aturador. Segons les últimes da-
des de l’Institut Català del Sòl,
que fan referència al tercer tri-
mestre del 2019, l’import mitjà
del lloguer a Horta-Guinardó és
de 805 euros. Per primer cop se
supera la barrera dels 800 euros.

Aquesta xifra suposa un aug-
ment respecte del tercer tri-
mestre del 2018, ja que llavors el
preu mitjà era de 762 euros, i del
segon trimestre del 2019, quan
ja havia pujat fins als 785 euros.
L’últim augment, si es comparen
les xifres del tercer trimestre
del 2018 respecte de les del
2019, va ser del 5,6%. D’altra
banda, Horta-Guinardó segueix
sent el tercer districte més barat
on viure, després de Sant Andreu
i Nou Barris.

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, el més car
és el Baix Guinardó, on el preu

mitjà supera per primer cop els
900 euros i se situa en 902 eu-
ros. En segon lloc hi ha la Font
d’en Fargues (880) euros i el ter-
cer barri més car és la Vall
d’Hebron (830) euros. La llista
segueix amb el Guinardó (820
euros), Montbau (792 euros),
Horta (788 euros) la Teixonera
(773) euros i Can Baró (762 eu-
ros). Per últim, els barris més ba-

rats per viure de lloguer són
Sant Genís dels Agudells (756
euros) i el Carmel (703 euros).
En el cas del barri de la Clota no
hi ha xifres.

Per últim, remarcar que al
conjunt de la ciutat el preu
mitjà del lloguer ha superat
per primera vegada la barrera
dels 1.000 euros, ja que s’ha si-
tuat en 1.005 euros.

Viure de lloguer a Horta-Guinardó és cada vegada més car. Foto: Línia Horta

Llogar un pis a Horta-Guinardó
ja costa més de 800 euros

» No s’havia superat mai aquesta xifra i el nou augment és del 5,6%
» El preu mitjà és de 805 euros i el Baix Guinardó és el barri més car

La Clota tindrà 124 pisos 
en règim cooperatiu

HABITATGE4L’Ajuntament va
adjudicar a finals d’any, a través
de l’Institut Municipal d’Habi-
tatge i Rehabilitació (Imhab),
tres solars municipals on es
construiran diferents promo-
cions d’habitatge assequible.
Una de les promocions és al ba-
rri de la Clota, concretament al
número 15-17 de l’avinguda de
l’Estat de Catalunya.

En el cas de la Clota, la pro-
moció constarà de 124 pisos i la
tirarà endavant la cooperativa

Fem Ciutat. Tal com van expli-
car des de l’Ajuntament, la gran
majoria d’aquests pisos seran
per vendre en la modalitat de
dret de superfície per un ter-
mini de 75 anys. Una altra part,
aproximadament el 10%, serà
per a lloguer. 

Als baixos de tots els edificis
hi haurà espai per a locals co-
mercials, una part dels quals
també se cedirà a l’Imhab per
tal que puguin fer-los servir al-
gunes entitats.  

LA TEIXONERA4Dues noies van
denunciar el passat 22 de des-
embre que un home es va mas-
turbar davant d’elles i les va
agredir per no deixar-les marxar
al barri de la Teixonera. 

Els fets van passar cap a dos
quarts de set de la matinada a
prop de la parada de metro El
Coll-La Teixonera. Les noies
van explicar que estaven asse-
gudes en un portal quan un noi
se’ls va acostar per demanar-los
foc per al tabac. Li van dir que no

en tenien i l’home es va abaixar
els pantalons i va començar a
masturbar-se. Les noies es van
aixecar per marxar però l’agres-
sor en va agafar una pel braç per
acostar-la cap a ell. La noia el va
empènyer per desfer-se’n i ell
l’hauria colpejat a la cara. A
continuació el presumpte agres-
sor es va dirigir cap a la segona
noia, a qui també hauria colpe-
jat a la cara mentre els cridava
“por zorras”. Finalment les noies
es van poder escapar i van anar

a l’hospital per rebre atenció
mèdica i l’endemà van presentar
la denúncia.

El cas el va fer públic a Twit-
ter el Comitè Feminista i Anti-
feixista d’Horta-Guinardó. En un
comunicat, l’entitat va lamentar
el cas, el va vincular a l’auge de
l’extrema dreta i va denunciar la
“manca de recursos” per atendre
les víctimes d’agressions sexuals,
cosa que provoca que “no hi
hagi prou persones per tractar si-
tuacions d’urgència”.  

Els pisos es faran a l’avinguda de l’Estat de Catalunya. Foto: Google Maps

Agredeixendues noies

Urbanisme | Obres al passatge de l’Arc de Sant Martí
Les obres per reurbanitzar el passatge de l’Arc de Sant Martí, al barri de la 

Font d’en Fargues, es van posar en marxa el passat 8 de gener. L’objectiu és 
fer el passatge, que passarà a ser de plataforma única, més accessible. 

Els fets van tenir lloc a prop de la parada El Coll-La Teixonera. Foto: Google Maps
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La cavalcada de Reis omple
d’il·lusió els carrers hortencs
NADAL4Els veïns i veïnes del
districte, especialment els més
petits, es van poder acomiadar
de Nadal de la millor manera
possible el passat 5 de gener. I
és que la cavalcada dels Reis
Mags va omplir d’il·lusió al-
guns dels principals carrers hor-
tencs per tal que els nens i nenes
poguessin gaudir del que per ells
és, segurament, el dia més es-
pecial de l’any.

La cavalcada es va posar en
marxa a les sis de la tarda des del
mercat del Carmel i va continuar
pels carrers Llobregós, Pantà
de Tremp i Dante. Posteriorment
els Reis van anar cap a Horta i
van seguir el seu recorregut pels

carrers Dante i Baixada de la Pla-
na. El tram final del trajecte va
incloure la Font d’en Fargues i el
Guinardó, des de carrer Tajo
cap al passeig Maragall, per aca-
bar al carrer Mascaró.

A banda de la cavalcada del
districte, els barris també van po-
der gaudir de la seva. A la Teixo-
nera hi va haver recollida de car-
tes, un recorregut per diferents
carrers i una cantada de nadales,
mentre que a Sant Genís a ban-
da de la cavalcada també es va fer
l’ofrena del pa i la sal  i una xo-
colatada popular. En el cas de
Montbau la cavalcada va acabar
al local social del barri on on els
Reis van repartir regals.

MOBILITAT4Al voltant d’un cen-
tenar de veïns d’Horta van con-
vocar el 28 de desembre una pro-
testa per denunciar la ineficàcia de
la superilla d’Horta. Els manifes-
tants, agrupats sota un nou mo-
viment ciutadà anomenat ‘Pícnic
per la Superilla’, van ser convocats
a través de les xarxes socials.

La protesta va arrencar des
del carrer de Fulton i va seguir pel
carrer d’Horta. Els manifestants
van tallar el trànsit durant més de
mitja hora i van exhibir dife-
rents pancartes o cartells, on per
exemple es van poder llegir els
missatges ‘Ajuntament, Sit and
Talk’ o ‘Si pites, parem’. 

REIVINDICACIONS
Des de ‘Pícnic per la Superilla’ van
fer públic un manifest, uns quants
dies abans de la protesta, on ex-
posen les seves reivindicacions
per tal que la superilla d’Horta si-
gui més restrictiva. Les quatre
més destacades són la instal·lació
d’una pilona al carrer Horta per
regular el pas dels cotxes, que es
faci una ruta alternativa per al bus
185, que es col·loqui un cartell al
començament del carrer Fulton
on s’informi els conductors que
entren a la superilla i que es re-
guli l’ús privat de l’espai públic per
evitar l’ocupació dels carrers de la

superilla per part dels vehicles co-
mercials.

Des d’aquesta nova platafor-
ma consideren que actualment la
superilla no ha tingut pràctica-
ment incidència i deixen clar que
el seu principal objectiu és que la
gent pugui “passejar lliurement”
pels carrers de la superilla “sen-
se por de ser atropellada per la
gran quantitat de vehicles que hi
circulen cada dia”.

PÍCNIC NOCTURN
Després de la protesta del 28 de
desembre ‘Pícnic per la Superilla’

va organitzar el 3 de gener un píc-
nic nocturn per seguir reclamant
millores a la superilla. En aquest
cas l’acte va ser a la plaça Eivis-
sa, que es va convertir en el punt
d’arribada del recorregut que el
col·lectiu ciclista Massa Crítica  va
celebrar el vespre d’aquell mateix
dia. Un cop els ciclistes van arri-
bar a la plaça es va fer el pícnic.

Aquesta nova reivindicació
arriba després ja fa mesos que els
veïns de la zona i l’Associació de
Veïns d’Horta van començar a de-
nunciar que els beneficis de la su-
perilla no s’estan notant.

Un instant de la protesta del 28 de desembre. Foto: Twitter (@PicnicxSup)

Creix la reivindicació per una
superilla d’Horta més restrictiva
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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.
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Comerç

Les rebaixes arrenquen
amb força al Cor d’Horta

COMERÇOS4Els comerços de
l’eix Cor d’Horta viuen amb in-
tensitat la nova campanya de re-
baixes d’hivern, que alguns co-
merços ja van posar en marxa el
dia 2 de gener i d’altres ho van
fer el dia 7. 

Un any més les rebaixes
d’hivern es converteixen en una
de les èpoques de l’any més im-
portants per al comerç hortenc.
Com ja és habitual, els boti-
guers tenen ofertes en tota mena
de productes, especialment de
tot allò que té a veure amb la
moda d’hivern. 

D’altra banda, Cor d’Horta
va viure amb intensitat, un
any més, la campanya de Na-
dal. La Fira de Nadal del 15 de
desembre va ser tot un èxit i els
associats van exposar i vendre
els seus productes més nada-
lencs per fer els millors regals
durant en un dia festiu que
també va incloure diferents
activitats, música, tallers… Els
veïns també van poder gaudir
d’un photocall i el SAFA Hor-
ta també va organitzar la re-
collida d’aliments solidària i
una cantada de nadales.

CIUTAT4L’Ajuntament i les en-
titats comercials van constituir el
passat 8 de gener la Taula de Na-
dal, que neix amb l’objectiu de
preparar i repensar les activi-
tats de la campanya del Nadal
2020. La nova taula té la funció
d’aportar noves idees i donar
resposta a les necessitats que
plantegin els diferents sectors, es-
pecialment el dels comerciants de
la ciutat.

La Taula de Nadal està for-
mada per representants del con-
sistori de les àrees de Promoció
Econòmica, Comerç i Mercats,

Cultura, Urbanisme i Turisme, a
més de representants de les en-
titats de comerç com ara la Fun-
dació Barcelona Comerç, Bar-
celona Oberta, Pimec Comerç,

Foment de Treball, l’Associació
Nacional de Grans Empreses de
Distribució (ANGED) i Comertia.

Durant la primera reunió, el
primer tinent d’alcaldia, Jaume
Collboni, va afirmar que es co-
mença “un camí per fer un mo-
del Barcelona de Nadal, que en-
globi la visió del comerç de pro-
ximitat i la nostra dimensió in-
ternacional”. Collboni va afegir
que l’objectiu és “integrar co-

merç, turisme i cultura en una
proposta ambiciosa per al Nadal
de l’any vinent”.

Aquest Nadal la ciutat va or-
ganitzar més de 1.000 activitats
repartides en els 73 barris de la
ciutat. Des del consistori rei-
vindiquen que aquesta passada
campanya de Nadal ja es van
incrementar el nombre de ca-
rrers il·luminats, sobretot al
centre de la ciutat.

La primera reunió de la taula es va fer el 8 de gener. Foto: Ajuntament

Ajuntament i entitats ja pensen
la campanya de Nadal del 2020

Rebaixes | Més de 23.000 nous contractes laborals
Catalunya lidera la contractació a l’Estat durant aquest període de rebaixes, amb 
una previsió de 23.820 nous contractes, segons Adecco. Aquesta xifra suposa un 
increment del 7,9% en comparació amb la campanya de rebaixes de l'any anterior

Es constitueix una 
taula de treball per
repensar les activitats
de Nadal de l’any que ve
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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 aquest objectiu, les fi-
gures dels dinamitzadors/es com
a coneixedors de cada territori.
Avui, cal fer un pas endavant cap
a la professionalització i estructu-
ració d’aquesta dinamització i des
de Barcelona Comerç estem tre-
ballant en diferents eines, adap-
tables a les característiques de
cada eix comercial, que posarem
a disposició dels seus responsables
per ajudar-los i acompanyar-los en
la seva tasca. En tots els casos, cal
que esdevinguin personal format
i qualificat d’acord amb les noves
realitats i a les que vindran. Per
afrontar aquest repte, el primer
que hem fet ha estat desenvolu-
par un pla estratègic, acabar de
professionalitzar el nostre equip
tècnic i assegurar-nos la col·labo-
ració d’experts que han assumit la
funció d’assessors de Barcelona
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 que vam aconseguir
reunir experts mundials de tots
els àmbits del comerç –investi-

gadors, tècnics, consultors, em-
prenedors, gestors, assessors..–
per debatre plegats sobre co-
merç, els seus nous models, el seu
paper i impacte a les ciutats d’a-
vui i del futur, la relació del comerç
amb la cultura i el turisme i en les
que vam dibuixar, fins i tot, la bo-
tiga perfecta, aquella que el con-
sumidor reconeix, recorda, pre-
fereix 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 a 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
públic-privada dels eixos co-
mercials. Tot sembla que a prin-
cipis del 2020 la normativa
que permetria aquest tipus de

gestió estarà enllestida. Com
afectarà això als eixos de Bar-
celona 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 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 ac-
tual estaran avesats al fracàs. Per

això és tan important la profes-
sionalització i estructuració de
la qual parlàvem abans. Ara per
ara, per les seves característi-
ques, territoris petits com Gran de
Gràcia, Fabra i Puig, Gran de Sarrià,
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 que 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 als 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 als nostres asso-
ciats i donar-los eines perquè es
puguin afrontar sense proble-
mes, 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 plegant en parlem amb el president de l’entitat, Salva Vendrell.

Foto: Barcelona Comerç

“El nostre pitjor
enemic no és Amazon,
sinó la por a 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”

Entrevista Entitat referent | 24 eixos comercials
Barcelona Comerç és l’entitat de referència del comerç barceloní. Sota el seu 
paraigüa 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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Futbol | La Damm guanya la primera edició de la Canyelles Cup
La Damm, un dels millors planters del futbol català, va ser el vencedor de la primera edició de

la Canyelles Cup, que es va disputar el passat dissabte 4. Clubs com el Sant Gabriel, el Sant
Andreu, l’Hospitalet, el Martinenc, el Young Talent o el Sabadell van participar en la cita. 

El Lima Horta, a punt per
començar la segona volta 

El primer partit de
l’any nou, disputat
el passat dissabte 11
a Esplugues contra

el Segle XXI, va servir perquè el
Lima Horta posés el punt final a
la primera volta de la lliga 2019-
20, de manera que el conjunt de
Sergio Manzano mira ja només
cap a la segona meitat del grup B
de la Lliga Femenina 2.

El conjunt salmó ha arribat a
la meitat de la temporada con-
vertit, amb tots els ets i uts, en un
dels clars aspirants a lluitar per
entrar en les fases d’ascens a la

màxima categoria del bàsquet
estatal. De fet, el 2019 va acabar
amb un triomf contundent de les
de Manzano contra les favorites
al títol, l’Snatt’s Femení Sant
Adrià (78-50).

L’equip començarà la segona
volta amb el desplaçament del
pròxim diumenge 19 a la pista de
l’Unicaja de Màlaga, rebrà el CB
Almería sis dies més tard en el
primer repte de la segona meitat
del curs al Virolai i arrencarà el fe-
brer a Múrcia contra l’UCAM. Els
tres equips ocupen una posició
més baixa que el Lima a la taula.

La UA Horta va tancar el 2019
perdent... i ha estrenat l’any nou
de la mateixa manera. El conjunt
de Nacho Castro (sancionat en
aquest enfrontament) va perdre
en la vigília de Reis contra la UE
Castelldefels (1-4), un resultat
que, a la pràctica, significa clou-
re la primera volta esportiva amb
una derrota, ja que el partit de la
dinovena jornada, contra el Reus,
no va jugar-se i els blancs van su-
mar els tres punts de forma au-
tomàtica per l’eliminació d’a-
quest equip de la competició.

D’aquesta manera, els hor-
tencs posen el punt final a la pri-
mera volta amb 29 punts, gràcies
a les vuit victòries i els cinc em-
pats aconseguits en les primeres
19 jornades de la temporada
2019-20. Els números són força
semblants als del curs passat,
quan l’equip va arribar a l’equa-
dor de la competició amb 34

punts, si bé cal considerar que la
temporada 2018-19 hi havia 21
equips en la categoria, mentre
que en aquesta lliga n’hi ha 19. El
conjunt de Nacho Castro van
arribar a l’intermig de la lliga en
sisena posició el curs passat,
mentre que enguany, l’equip
ocupa la novena posició.

Els blancs van aprofitar el cap
de setmana lliure per jugar un

amistós contra l’Escola Esporti-
va Guineueta, una de les grans
sorpreses del primer tram del
grup 1 de Primera Catalana.

La resta de partits del primer
mes de l’any per als del Feliu i Co-
dina seran el diumenge 19 a la Po-
bla de Mafumet, en el que serà el
debut en la segona volta, o el
matx contra l’Igualada que tan-
carà els compromisos del gener.

Els tres punts del primer partit de l’any van volar a Castelldefels. Foto: UEC

L’Horta comença l’any amb 
una derrota al Feliu i Codina

Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ
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BOXA4L’any 2019 es va acabar
amb la primera vetllada de boxa
organitzada per Matchroom Bo-
xing i OPI Since 81 al Pavelló de
la Vall d’Hebron. La represen-
tació local va tenir dos noms pro-
pis, els d’Iván Tomás i Sandor
Martín, tot i que els dos púgils lo-
cals no van obtenir el mateix re-
sultat el passat dijous 14 de de-
sembre. En comú tenien que
tots dos combatien per un títol,
tot i que només Martín va acon-
seguir cloure l’any 2019 com a
campió.

Tomás, veí del Carmel, va ser
un dels primers boxejadors que

va pujar al quadrilàter, però va
posar punt final al seu any més
complicat de la seva trajectòria
com a professional amb la sego-
na derrota consecutiva. Menys
de tres mesos després de no
aconseguir guanyar el títol in-
tercontinental super ploma a
Florència, Tomás va perdre per
KO tècnic en un combat pel títol

estatal contra el malagueny Sa-
muel La EsenciaMolina. Tomás,
de 26 anys, no va tenir cap opció
contra l’andalús, que va dominar
l’enfrontament des de la cam-
pana inicial fins a la recta final
del sisè assalt, quan l’àrbitre va
aturar el combat. Després d’a-
quest enfrontament, Tomás pre-
senta un balanç de 9 victòries, 2
derrotes i un nul i ja mira cap al
2020. Després del combat, Mo-
lina va lloar la resistència del seu
contrincant, que va resistir el du-
ríssim càstig del jove andalús du-
rant més de cinc minuts.

La notícia positiva de la nit,
doncs, va ser la defensa del títol
continental de Sandor Martín. El
de la Prosperitat, que havia gua-
nyat el campionat l’estiu del 2019
a Sant Andreu, va demostrar que
Europa comença a quedar-se-li
petita en una nova exhibició con-
tra el britànic Joe Hughes. Des-
prés de 12 assalts dominats ga-
irebé de forma íntegra per Arra-
sandor, els jutges van determinar
que el cinturó es queda a Barce-
lona. El triomf, a més, serveix per-
què el púgil escali al número 10
del rànquing mundial de la WBA.

El púgil del Carmel (dreta) no va poder guanyar el títol estatal. Foto: Twitter

Cara i creu per a Martín i Tomás
en la darrera vetllada del 2019

La Vall d’Hebron va
omplir-se per gaudir
amb alguns dels millors
púgils del moment

La UE Horta, a punt per 
a la segona volta de la lliga
El partidàs del passat dis-
sabte 11 a la piscina del CN
Rubí va servir perquè la
UE Horta encetés l’any

competitiu. El conjunt hortenc
va tancar la primera volta al
Vallès Occidental i segueix la
seva persecució dels dos pri-
mers classificats, el Molins de
Rei i el Sant Feliu. 

Els homes de Xavier Ribas
afrontaran un tram final de l’inici
del 2020 amb un altre enfron-
tament contra un rival directe, el
CN Montjuïc, el pròxim dissab-
te 18, mentre que la UEH des-
cansarà en el darrer cap de set-
mana del mes, pel nombre im-
parell d’equips que hi ha en-
guany a la Primera Divisió.

El següent partit, doncs, no
serà fins al primer cap de set-
mana del mes de febrer, quan els
hortencs es desplaçaran a la pis-
cina Manuel Molinero de Sara-
gossa per enfrontar-se al Club
Natación Helios.

ÈXIT DEL TORNEIG 100X100
Encara dins de l’aigua però en
una altra disciplina, el club va or-
ganitzar, el 31 de desembre, el
Torneig 100x100 de natació
màster a les seves instal·lacions.

Una vintena de nedadors
van participar en la competició,
que es va celebrar per setè any
consecutiu al districte i que ja
s’ha convertit en una de les cites
clàssiques del Nadal. 

L’equip segueix a prop dels dos capdavanters de la Primera Divisió. Foto: UEH

Esports
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En Marc és historiador i vol resoldre el seu
gran enigma familiar: la desaparició de la
petita Magui Viladalba, la germana de la
seva besàvia, durant la revetlla de Sant
Joan del 1919 a Barcelona. Tot i que el pro-
tagonista creu que tots els integrants de
la història són morts, troba la Teresina, una
amiga de la Magui que viu a l’antiga casa
familiar, ara convertida en residència. 

Llibres

L'ombra de Magui encara és al jardí
Sylvia Lagarda-Mata

David Selvas dirigeix aquesta peça del
dramaturg escocès David Greig, consi-
derada “una obra de teatre amb cançons”,
i no un musical. Els actors Ivan Massagué
i Marta Bayarri interpreten l’Helena, una
advocada de divorcis que té una aventura
amb un home casat, i el Bob, un escrip-
tor fracassat que fa feines il·legals.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Aquella nit
David Greig

El 2020 ja és aquí i David Bisbal ha volgut
ser un dels primers artistes a estrenar un
nou disc. A En tus planes el cantant pre-
senta tretze cançons que recuperen els
ritmes dels seus inicis, però també sons
llatins més actuals. A més, l’àlbum comp-
ta amb quatre col·laboracions amb ar-
tistes com Juan Magán, Sebastián Yatra,
Alejandro Fernández i Greeicy Rendón.

Música

El clàssic de Louisa May Alcott, publicat
l’any 1868, no passa de moda. La prova
és que aquest Nadal ha tornat a estar en
boca de tothom gràcies a l’adaptació de
la directora Greta Gerwig, la vuitena
que s’ha fet d’aquest llibre. Saoirse Ronan
dona vida a la carismàtica Jo i encapça-
la una versió entranyable i actualitzada
de la història de les germanes March.

Pelis i sèries

Mujercitas
Greta Gerwig

En tus planes
David Bisbal

24è Circ d’Hivern
Fins al 19 de gener, la Fàbrica de Creació Ateneu Popular
9 Barris de Barcelona acull el seu 24è Circ d’Hivern. L’obra

d’aquesta edició és ‘Sopa i el que el vent no s’emportà’,
un espectacle de circ contemporani que barreja tècni-

ques diverses, com ara trapezi, acrobàcia i, fins i tot, bre-
ak dance. Pel que fa a l’argument teatral, l’obra mostra

com, any rere any, la mateixa família es reuneix per fer el
sopar de Nadal i posa de manifest que aquestes celebra-

cions mai són tan idíl·liques com semblen, una reflexió
amb què el públic podrà sentir-se identificat. 

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) ha viscut so-
bre rodes des dels dos anys. Amb un talent extraor-

dinari per al motociclisme, la seva passió, ha estat
campiona del món de trial i d’enduro en tretze i cinc

ocasions, respectivament. L’any 2011 va participar
per primer cop en el Rally Dakar i, des d’alesho-
res, ha encapçalat la classificació de la catego-
ria femenina en totes les edicions, nou en to-
tal. El passat 5 de gener va començar el Dakar
2020, el desè en què Sanz participa, que se ce-

lebra a l'Aràbia Saudita. En un país on les do-
nes poden conduir des de fa només un any i

mig, la pilot catalana vol estar entre els quinze
millors corredors. Tot i que una caiguda en la

segona etapa del ral·li li ha complicat les coses,
Sanz continua endavant per aconseguir el seu

objectiu i deixar la seva empremta en una edició
amb només dotze dones entre els 572 participants. 

L A I A  S A N ZQUI ÉS?
Ser una de les millors motoristes

Ha estat tretze vegades campiona del món de trial

Famosos

Participar en el seu desè Rally Dakar
Va començar bé i ara continua malgrat una caiguda

Preocupació i ànims
La caiguda ha amoïnat els seus seguidors, que li envien escalf

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Brain Training
Brain Training del Dr. Kawashima és la seqüela del mític joc d’intel·li-
gència Brain Training de Nintendo DS, que ara arriba per a Switch. 

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIVENDRES 31 DE GENER
20:00 La Celestina, un clàssic de Fernando de Ro-

jas, a càrrec de Proscenio Teatro serà la darrera
proposta del mes del cicle Guinardó a esce-
na. / Centre Cívic Guinardó.

DILLUNS I DIMECRES
10:00 A partir del dia 13, cada dilluns i dime-

cres al matí es faran les sessions d’un curs d’in-
troducció al dibuix i la pintura que coordinarà
el professor Daniel De La Barra. / Centre Cí-
vic Matas i Ramis.

DES DEL 14 DE GENER
18:15 El dia 15 d’aquest mes es posarà en mar-

xa un taller trimestral, d’una sessió per set-
mana, que ensenyarà els alumnes la cultu-
ra de Bollywood. Cal inscripció prèvia, places
limitades. /  Centre Cívic El Carmel.

FINS AL 28 DE GENER
Tot el dia Des del passat dia 7 està en marxa la

mostra anomenada Feliços 25!, una repassada
al quart de segle de vida del Casal Infantil i
el Centre Cívic Teixonera. Entrada gratuïta. /
Centre Cívic Teixonera.

FINS AL 4 DE FEBRER
Matí-Tarda Dibuix, escriptura i instal·lació són

les tres disciplines que es donen la mà en la
mostra Un lugar como principio, de Raquel Bis-
tuer, que es va posar en marxa el passat dia
9. / Centre Cívic Guinardó.

DIVENDRES 17 DE GENER
18:00 Les golfes és el nom de l’espectacle, co-

ordinat per Roger Casadellà, que vol explicar
què hi ha a les golfes. L’entrada és gratuïta,
però les places són limitades. / Biblioteca Hor-
ta - Can Mariner.

DIUMENGE 26 DE GENER
12:00 Un concierto desclowncertante, a càrrec

de Pablosuperstarfool, serà el nom de l’es-
pectacle pensat per a infants majors de 4 anys.
/ Centre Cívic Guinardó.

DISSABTE 25 DE GENER
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la 15a

jornada del grup B de la Lliga Femenina 2 en-
tre el Lima-Horta i el CB Almería. / Pavelló del
Virolai.

Una tarda amb l'avi Jordi serà el nom
d’una de les primeres narracions d’a-
quest any 2020. / Biblioteca El Carmel
- Juan Marsé.

‘Una tarda amb l'avi Jordi’
a la Biblioteca del Carmel

Dimecres 15 de gener a les 18:00

Mar Fumadó serà l’encarregada de co-
ordinar el taller trimestral que es farà
cada dimarts anomenat Restauració de
mobles. Places limitades. / Centre Cí-
vic Casa Groga.

Arrenca un curs pensat 
per restaurar mobles antics

Des del 14 de gener a les 17:00

La violinista Roser Farré i la guitarris-
ta Laura Fontanals formen el duo Dos
de Lis. El grup oferirà un recital musi-
cal el penúltim diumenge del mes. /
Sant Pau Recinte Modernista.

Un concert de Dos de Lis al
Recinte modernista Sant Pau

Diumenge 19 de gener a les 19:00

Partit de futbol de la vint-i-unena
jornada del grup 5 de Tercera Divisió
entre la UA Horta i el CF Igualada. / Mu-
nicipal Feliu i Codina.

La UA Horta tancarà el mes
a casa contra el CF Igualada
Diumenge 26 de gener a les 12:00
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