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Arribar a casa, en ple hivern i amb
els termòmetres marcant tem-
peratures molt baixes, i no poder
encendre la calefacció. Aquesta és
la realitat que viu una part, peti-
ta però significativa, de la pobla-
ció. És la pobresa energètica.

Enguany aquesta realitat en-
cara ha estat més complicada
perquè un total de 13 municipis
metropolitans, amb Barcelona in-
closa, han patit talls de llum. Ba-
dalona, Santa Coloma de Gra-
menet i Gavà, per posar tres ex-
emples, han estat alguns dels llocs
afectats. La combinació d’aques-
tes dues problemàtiques, més el
fort augment del preu de la llum
que hi va haver durant alguns dies,
ha tornat a posar sobre la taula
aquest problema estructural.

“Tot i que no hi ha dades ac-
tualitzades, intuïm que la pobre-
sa energètica haurà crescut a cau-
sa dels efectes de la pandèmia”,
afirma Maria Campuzano, porta-
veu de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica. Campuzano explica
que els últims mesos han atès
persones que fins ara mai s’hi ha-
vien adreçat. “Hi ha molta gent
sense feina o en ERTOs”, afegeix.

LA LLEI CATALANA
Malgrat aquesta dura realitat
que pateixen moltes famílies, la
llei catalana en aquesta matèria
és la que ofereix més garanties de
l’Estat, però sembla evident que
amb això no n’hi ha prou. I és que
la llei 24/2015 estableix que les
empreses distribuïdores no po-
den interrompre els subminis-
traments a les persones o famílies
que estiguin en situació del que
anomena “exclusió residencial”.
Concretament, un dels articles de
la llei especifica que l’empresa

subministradora, abans de ta-
llar el servei, ha de demanar un
informe als serveis municipals.
“Ara aquesta part de la llei fun-
ciona, però fins al novembre del
2016 les empreses l’incomplien
del tot. Llavors va morir una
dona a Reus a qui li havien tallat

la llum i es van posar les piles”,
afirma Campuzano.

Un dels grans problemes ac-
tuals, doncs, no són tant els talls de
subministrament sinó el deute
que va acumulant la gent amb les
factures que no pot pagar. Aquí hi
ha un conflicte entre Endesa, la
principal comercialitzadora, i la Ge-

neralitat, que de moment no han
arribat a un acord per establir
com es dividiran el deute, que a
mitjans de l’any passat se situava
al voltant dels 26 milions d’euros. 

Més enllà d’aquesta situació,
des de l’Aliança contra la Pobre-
sa Energètica consideren que l’ar-
rel de tot el problema rau “en el
model actual de gestió dels serveis
bàsics, que fa que estiguin en
mans privades i de grans multi-
nacionals”. Segons l’entitat, caldria
anar cap a un model “basat en la
gestió pública o comunitària i
que garanteixi el control de la ciu-
tadania”. “Una gestió més des-
centralitzada, que es faci més des
del municipi, com ja passa amb
l’aigua”, conclou Campuzano.

“ÉS UN MAL VIURE”
Qui pot parlar amb coneixement
de causa d’aquesta realitat és en
Jose Luis, un veí de 68 anys del
barri de Sants de Barcelona que fa

anys que pateix pobresa energè-
tica. Jubilat des del 2019, el 2010
va començar a necessitar l’ajuda
dels serveis socials després que el
2004 perdés la seva feina al sec-
tor tèxtil, on va treballar 34 anys.
“A partir de llavors vaig començar
a fer feines per anar sobrevivint i

actualment tinc una pensió de
jubilació molt justa i segueixo
anant a un menjador social”, ex-
plica. El 2015 va començar a rebre
assessorament de l’Aliança contra
la Pobresa Energètica.

El seu dia a dia, remarca, s’ha
convertit en “un mal viure” perquè
no té la capacitat per pagar els ser-

veis bàsics que necessita. “Haig de
controlar molt. Poso l’estufa elèc-
trica molt poques vegades i fa
poc vaig poder estalviar una mica
i comprar-me una estufa de butà,
però també haig de vigilar i fer du-
rar la bombona dues o tres set-
manes. I poso la rentadora al
matí per gastar menys. Haig de ser
espartà”, relata. 

L’altra gran preocupació, a
part d’aquest dia a dia complicat,
és el deute que està generant per
les factures que no pot pagar.
“Entre la llum i el gas tinc uns
2.000 euros de deute. I això és
com tenir una espasa de Dàmocles
al coll perquè les companyies elèc-
triques, a partir dels 3.000 euros
de deute, et poden portar al jutjat”,
explica amb angoixa. Per sort,
afegeix, el 2017 la Generalitat va as-
sumir el deute, que en el seu cas no
era gaire gran, que fins aquell
moment havia generat. Si no, l’ac-
tual encara seria més insalvable.

Albert Ribas
BARCELONA

“Poso l’estufamolt poc”
» Les baixes temperatures d’aquest inici d’any agreugen el problema de la pobresa energètica

» Alerten que la pandèmia està provocant que gent que no ho havia fet mai hagi de demanar ajuda

Els últims anys s’han organitzat diferents protestes contra la pobresa energètica. Foto: Andrea Zamorano / ACN

L’Aliança contra la
Pobresa Energètica vol
un canvi en la gestió
dels serveis bàsics

La Generalitat i Endesa
han de resoldre com
se saldarà el deute per
les factures impagades
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La lupa

No hi ha vacunes. Poques setmanes després de
l’inici de la campanya de vacunació contra la
Covid-19, els problemes d’abastiment han fet
revisar totes les previsions. Sembla difícil sa-

ber exactament quin serà el ritme de vacunació dels prò-
xims mesos, però cada cop és més clar que les previsions
inicials no es podran complir, ni a Catalunya, ni al con-
junt de l’Estat ni a la Unió Europea. I no serà per man-
ca de capacitat dels governs a vacunar la seva població,
com es pensava, sinó per manca de vacunes.

Hi ha països que sembla que han negociat amb les
empreses de manera més avantatjosa i no pateixen els
mateixos problemes de subministrament que la UE. Sal-
vador Illa, que pensava presentar-se com el ministre
de la vacuna, segurament haurà hagut de revisar una
mica els seus plans. Tampoc és gaire bona notícia per
a la Unió Europea: el fet que el Regne Unit, que n’a-
caba de sortir, tingui més capacitat de vacunació re-
presenta un problema important de reputació per a la
Unió. Una de les coses que més preocupen els eurò-
crates és el potencial efecte de contagi del Brexit en al-
tres països amb importants bosses d’euroescepticisme.
I tots els èxits del Regne Unit post-Brexit, i els fracas-
sos europeus, es llegiran en aquesta clau.

Però la lentitud en el proveïment de les vacunes
també projecta una ombra de dubte sobre el model de
negoci de les empreses farmacèutiques. Han aconse-
guit desenvolupar les vacunes en un temps rècord, però
fallen en la fase de producció i distribució. I, sobretot,
aquest model mig públic mig privat genera moltes de-
sigualtats entre països en l’accés a un bé essencial.

En tot cas, més enllà d’aquestes implicacions, el
fet és que els retards en el calendari de vacunació
tindran conseqüències greus. Primer, és clar, per a
les persones que s’infectaran i moriran aquests me-
sos sense estar vacunades. Però també perquè,
com més lent vagi el procés de vacunació, més s’a-
llargaran les restriccions i la incertesa. I això el que
farà serà agreujar la crisi econòmica i social en la qual
estem immersos.

Cal tenir en compte que Espanya, i també Catalu-
nya, són dels països més afectats per la crisi econòmica
derivada de la pandèmia. Això ja va passar en l’ante-
rior crisi i revela algunes febleses del nostre sistema
productiu i del mercat de treball feble i precaritzat que
patim. Si en l’anterior crisi l’aturada de la construcció
va arrossegar molts altres sectors, ara són el turisme
i la restauració els principals afectats, per bé que no
els únics, és clar.

Tot això està deixant darrere seu un panorama so-
cial desolador. Amb aquesta pandèmia plou sobre mu-
llat, tal com ens recorda el projecte Lliures, impulsat
per Òmnium, les entitats d’acció social (ECAS) i la co-
operativa Coop57. A Catalunya hem començat el
2021 amb 110.000  persones  més  a l’atur i 152.000
més en situació de risc d’exclusió social, que s’afegei-
xen a les 648.000 que ho estaven abans de la pandè-
mia. Hi ha 221.000 persones al nostre país en pobre-
sa severa i moltes afronten problemes greus relacio-
nats amb l’habitatge.

Aquestes xifres s’expliquen pel virus, però sobre-
tot pels problemes previs. Perquè quan va arribar la

pandèmia patíem encara les ferides de l’anterior cri-
si en termes de precarietat i pobresa. Una crisi que va
ser molt desigual va anar seguida d’una recuperació
encara més desigual. Les rendes més baixes van pa-
tir-la més i no se n’han recuperat, mentre que les ren-
des altes hi van passar més de puntetes i se’n van re-
cuperar aviat. 

Per això, mentre esperem les vacunes de la Covid-
19, cal que exigim la vacuna social, que és tant o més
important. No la portarà Pfizer ni Moderna, sinó que
l’han de portar els governs: l’europeu, l’estatal, el ca-
talà i els municipals. Perquè si els poders públics no
fan un esforç molt més gran, les ferides socials que dei-
xarà aquesta crisi seran molt difícils de cosir. 

Aquest esforç s’ha de dirigir, en primera instància,
a pal·liar les situacions de pobresa i vulnerabilitat. Amb
rendes garantides i protecció del dret a l’habitatge, en-
tre d’altres. Perquè amb una societat trencada per la
pobresa i l’exclusió serà molt difícil plantejar cap al-
tre projecte de futur. 

Però, a més de les cures pal·liatives, cal plantejar
la prevenció: com evitarem que en la pròxima crisi tor-
nem a ser els campions europeus en atur i empobri-
ment? Aquest hauria de ser el paper dels fons euro-
peus de reconstrucció: reorientar i fer més resilient el
nostre teixit productiu. Però, com es podia esperar, les
inèrcies són molt fortes i la combinació del centralis-
me polític i el capitalisme d’amiguets de l’IBEX 35 ja
està aconseguint capturar aquests fons en uns termes
que molt probablement acabaran reforçant unes po-
ques grans empreses i en limitaran els seus efectes.

per Jordi Muñoz

La vacuna social
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El director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya

qualifica de “corrupció”
les vacunacions irregulars dels que
s’han injectat la vacuna fora de llista.
“No poden quedar sense resposta pe-
nal o administrativa”, diu. Antifrau re-
clama un protocol sobre “què fer si so-
bren dosis o algú no es presenta”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Piqué ha fet 34 anys,
Messi els fa al juny i

Guardiola n’ha fet 50. El
pas del temps m’està colpejant a la cara
com si fos tramuntana. Hem perdut
molts anys de guanyar-ho tot tenint
gent amb un talent descomunal. Així és
el poble català, gent amb talent go-
vernada per mediocres.

@andreuginola

Lo peor de esta situa-
ción es que las opcio-

nes de ocio y disfrute
son prácticamente nulas, pero sin em-
bargo las obligaciones y el rendimiento
tenemos que mantenerlo al mismo
nivel que antes de la pandemia. Tra-
bajar y estudiar, pero sin despejarnos
después. Normal tanta depresión.

He de mirar el debat al
canal 24h, perquè a les

Illes no s’emet a La 1. El
presentador diu que ho han de fer en
castellà “para que lo entiendan en el
resto de España”. Aquí estic, a Menor-
ca, “en el resto de España”, sense poder
veure’l en la llengua dels menorquins.
#DebateCATrtve.

@carmerocasegui@psisuki@andreajvilloria
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A les xarxes

@Marta_Ramon: El Comitè d’Empresa
del Barça es planteja demanar una inves-
tigació interna per esbrinar com va arribar
el contracte de Messi al diari El Mundo.

@albertmercade: Acaba el tercer dia de
campanya [31-01-2021] i hi ha partits que
encara no han fet públic el seu programa
electoral.

#LaCampanyaEnMarxa

@324cat: L’atur a Catalunya s’acosta al 14%.
La Covid ha afegit 132.000 persones a una
xifra que ja supera el mig milió i que la lleu
recuperació de final d’any no ha compensat.

#L’AturDisparat #ElSouDeMessi

Safata d’entrada

La plataforma Canviem el
Batxillerat ha petat les
xarxes amb l’ajut d’un

mitjà públic que l’ha impulsat.
Les tres professores d’aquesta
plataforma proposen que els
alumnes de batxillerat s’alliberin
d’exàmens, de memorització i de
la selectivitat. La causa és l’estrès
al qual estan sotmesos els estu-
diants sota les tres raons ante-
riors. Proposen a canvi un en-
senyament per competències,
però aquí venen els malentesos. 

Les anomenades competèn-
cies, tal com estan definides en
origen, no impliquen una re-
baixa dels continguts a assolir ni
que tot s’hagi d’aprendre de ma-
nera distreta i lúdica, ans al con-
trari. A més, cal recordar que el
batxillerat és una formació vo-

Canviem el batxillerat?
per David Rabadà

luntària i, per tant, l’estrès és
escollit; que l’estrès, en la seva
justa mesura, resulta bo per a
la resiliència dels futurs ciuta-
dans; que la LOMLOE ja pre-
veu gran part de les reclama-
cions d’aquesta plataforma, i
que a finals del curs passat,
amb la Covid-19 obligant a fer
classes telemàtiques, ja es van
facilitar molts títols de batxi-
llerat sense tenir totes les com-
petències assolides. 

Com a professor, preferiria
millorar el batxillerat, no can-
viar-lo. Si cremem l’escola, la

canviarem, però dubto molt
que l’hàgim millorat. Els cen-
tres i països que obtenen més
bons resultats tant al curs com
a la selectivitat –i ho diuen les
dades dels informes PISA–
són aquells exigents en els
seus currículums i sense com-
petències. 

Una educació distreta i lú-
dica potser resulta molt útil a
infantil, però a batxillerat cal
més exigència. Potser s’està
infantilitzant el batxillerat com
ja ha passat amb la secundària
d’aquest país.
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Els semàfors

L’entitat cultural Rebobinart,
especialitzada en art urbà, està al
darrere del mural pintat al Parc
Científic de Barcelona en el marc
de la transformació de la zona
que s’impulsa des de la Taula

Campus Sud, on hi són el mateix
parc, el Districte, la UPC i la UB. 

pàgina 10Rebobinart

Un estudi de Barcelona Comerç
mostra com una mica més de
400 comerços de la ciutat han
tancat per la pandèmia. Tot i

això, l’estudi també apunta que
els comerços associats als eixos
han tingut una capacitat més

gran per resistir la situació actual. 
pàgina 14Barcelona Comerç

L’equip juvenil dels mamuts 
va aconseguir, a finals del mes
passat, derrotar el Barça. Els

d’Álex García van sumar els tres
punts gràcies, en bona part, al

hat trick de Javi Ribas. Fèlix
Prunera, Gilles Vidal i Ivan
Bonillo també van marcar.

pàgina 18AE Les Corts UBAE
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Mirada pròpia

Aquesta no és una crisi del sector turístic. És
una crisi de salut global. És cert que el turis-
me, com tants altres àmbits, s’ha vist espe-
cialment afectat per una paràlisi sense pre-

cedents provocada per l’emergència sanitària de la Co-
vid-19. Les restriccions de mobilitat i el tancament de
fronteres per frenar l’expansió de la malaltia ha com-
portat una caiguda de la demanda turística superior al
70% a tot el món, segons dades de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT). L’organisme internacio-
nal calcula que ens caldran entre 2 i 4 anys per recuperar
les xifres que teníem l’any 2019.

Sens dubte, aquesta no és una bona notícia ni per
al sector ni per a l’economia global, però cal insistir a
dir que aquest no és un problema
estructural ni una crisi específica
de la ciutat de Barcelona. De fet,
abans de la pandèmia podíem
afirmar que la ciutat comptava
amb un sector turístic competitiu,
amb una oferta i serveis ben va-
lorats i amb un índex de deman-
da òptim. A més, des del 2011,
Barcelona ha aparegut cada any en
el rànquing de les 20 ciutats més
atractives del món per al turisme
internacional (Global destination
cities index de Mastercard). 

Ara, per motius de força ma-
jor, ens hem trobat davant una
Barcelona molt més buida, no
només amb hotels que han hagut
de tancar i restaurants que només
funcionen a mig gas, sinó també amb tot el conjunt d’em-
preses relacionades amb el turisme –des de comerços
o equipaments culturals fins a empreses de transport–
que també pateixen aquesta crisi. Ara és, doncs, un bon
moment per fer-nos la pregunta: és aquesta la Barce-
lona que volem? 

Els últims anys han sorgit veus extremadament
contràries al turisme i s’ha arribat a assenyalar el sec-
tor com un seriós perjudici per a la capital catalana –i
per a moltes altres ciutats i destinacions turísti-
ques–. Crec que davant d’aquesta absència turística
sobrevinguda ja no hi pot haver discussió: el verita-
ble perjudici és no tenir turisme. 

Com a sector i com a destinació, tenint en compte
la situació excepcional que vivim, hem de ser capaços

de continuar treballant per una recuperació i consoli-
dació construïdes sobre la sostenibilitat i l’ètica del tu-
risme. Però tinguem-ho ben present: aconseguir un tu-
risme responsable i sostenible només serà possible si
totes les empreses i professionals que en formen part
ressorgeixen.

EL TURISME QUE VINDRÀ
Els efectes de la crisi en el futur del turisme poden ser
més dels que imaginem. La destrucció d’empreses i de
llocs de treball ens porta a una oferta més pobra i me-
nys variada. Amb ells es destrueixen valors diferencials
de la ciutat: el petit comerç, serveis turístics únics i una
oferta gastronòmica, fins ara, envejable. 

És més, aquesta pandèmia ens portarà canvis més
profunds, fins i tot, en el comportament de la deman-
da. Mentre que el triomf del teletreball i del comerç elec-
trònic deixen els grans esdeveniments i el futur del MICE
o turisme de negocis en l’aire, la por i la inseguretat de
la societat poden marcar en bona part la tria de desti-
nacions. 

El futur del turisme passa, en aquest moment, per
la supervivència de les empreses, sí, per resistir la cri-
si i fer equilibris de tresoreria i de gestió de costos. Ara
bé, que els arbres no ens tapin el bosc. El futur del sec-
tor també exigeix impulsar la innovació i la digitalitza-
ció per fer recerca aplicada i per apostar per la forma-
ció i la preparació, no només dels professionals que s’in-
corporaran al sector en un futur, sinó també dels que

ja en formen part. Aquest moment és, també, una opor-
tunitat per formar-se i estar preparats per reconduir els
reptes que vinguin. Si només ens centrem a salvar-nos
a curt termini, el futur serà igualment incert. 

LA COL·LABORACIÓ, PRIMORDIAL
La pandèmia ens deixa una situació complexa, però tam-
bé algunes lliçons que ens han de servir per al futur. Hau-
rem d’aprendre a enfortir i diversificar el sector per ser
més resilients i haurem de ser conscients dels riscos de
la internacionalització del turisme. A curt termini, po-
sicionar Barcelona com una destinació segura i aplicar
mesures de prevenció a la mobilitat (externa i dins la
mateixa ciutat), als allotjaments turístics i a les diferents

activitats dels turistes i visitants
(restauració, comerç, oci, plat-
ges...) és clau per fer front a la re-
cuperació. Redimensionar l’ofer-
ta i diversificar la demanda amb
criteris de sostenibilitat és un
procés de transformació que re-
quereix més temps i esforços.
Tanmateix, però, seria un error
oblidar-ho. Hem de poder sobre-
viure, sí, però sense posar en pe-
rill el nostre futur a mitjà i llarg ter-
mini. Ja se sap: malament va qui
no pensa en l’endemà. 

La situació de la Covid-19
ens deixa un missatge molt clar:
només podrem construir el futur
del turisme si deixem de banda
diferències i desacords i treba-

llem conjuntament. La col·laboració de tots els agents
del sector és imprescindible, però les administracions
públiques tenen a les seves mans donar ajudes al sec-
tor, implementar mesures i ser, també, flexibles da-
vant els canvis que s’hauran de dur a terme. En aquest
moment, amb la mirada posada en el nou Govern de
Catalunya, cal remarcar que els nostres representants
han de treballar en l’avui, però alhora contribuir a fer
possible l’objectiu a llarg termini: un turisme res-
ponsable i sostenible. 

El turisme aporta valor en termes econòmics i so-
cials i és un dels principals motors de la nostra ciutat i
del nostre país. No hi hem de renunciar.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

Allò que hem après amb la pandèmia
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NLes millors
perles

Una dona fent aeròbic sense adonar-se que, darrere seu,
s’està produint un cop d’estat. Ha passat a Birmània, 

on una professora d’aeròbic ha captat aquest moment en 
una de les seves classes virtuals, que ja ha fet la volta al món.

L’Audiència de Barcelona jutja l’excapellà de Sant Vicençde Castellet per haver casat una dona amb el seu xicot
mort perquè pogués quedar-se amb l’herència. És el
mateix excapellà que és a la presó per estafar àvies.

Una infermera sueca que ha lluitat contra el coronavirus
passarà una setmana sola en una illa mirant pel·lícules. 

Ho podrà fer gràcies al Festival de Cinema de Göteborg, 
que l’ha escollit a ella d’entre 12.000 sol·licitants.

Un robot aspirador fuig d’una casa i deixa els carrers de
Barcelona com una patena. L’escriptor Oriol Canosa va

publicar un vídeo a Twitter on es veia aquesta imatge
sorprenent que, de seguida, va omplir titulars. 

LA FOTOÀlex Recolons / ACN
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 Tribuna

El govern al menjador de casa decidint qui pot
seure i qui no a la nostra taula a dinar. En al-
guns llocs sis persones, en d’altres menys. Una
bombolla, dues bombolles, tres bombolles. Ca-

suística vària, no acabaríem si haguéssim de fer-ne la llis-
ta sencera.

No és aquest fet la dimensió més dramàtica de la pan-
dèmia, certament. Però mereix ser destacat per no ob-
lidar fins a quin punt les decisions dels governs per fer
front a les conseqüències sanitàries de la Covid-19 su-
posen, de retruc, l’eliminació temporal dels drets fona-
mentals de les persones. En aquest cas el dret a la inti-
mitat. El castell més sagrat de la persona, el seu domi-
cili, ha estat expropiat, violat. No és una opinió. És un
fet. Una altra cosa és que amb la pandèmia pel mig s’hi
pugui estar a favor, en contra, o no sap no contesta. Però
el fet no canvia: el castell sagrat de la persona, casa seva,
ha estat expropiat.

No ens ve de nou. El primer confinament va ser molt
pitjor. Llavors vam convertir els domicilis en presons. No
és que no poguéssim obrir la porta a tercers, és que no
ens la podíem obrir a nosaltres mateixos per sortir-ne. 

Podríem no quedar-nos aquí. Si fa la llista de deci-
sions que ni tan sols imaginava que algun dia no podria
prendre per vostè mateix, no donaria l’abast. Entre elles,
moltes que només són molèsties –no poder anar on
vols–, altres que poden convertir-se en un veritable pro-
blema de subsistència –no poder treballar– i algunes que
qüestionen les bases de la nostra societat pretesament
humanista –no poder acompanyar els malalts en els seus
moments més complicats o donar la mà als nostres morts
per acomiadar-los com voldríem–. 

Són coses de la Covid-19 i de la manera de fer-hi
front. No hi ha judici en la descripció, però val la pena
almenys deixar escrit què suposa. El resum ve a ser que
com a individus hem estat anorreats temporalment, que
les nostres vides han quedat en mans de les decisions
col·lectives que pren el governant i que tot això ha pas-
sat amb l’aquiescència majoritària de la ciutadania, que
ho ha vist en general bé perquè l’objectiu final és pro-
tegir la nostra salut col·lectiva.

Les úniques crítiques que s’han sentit amb força han
estat de matriu econòmica. En la mesura que es limiten
els drets, l’activitat productiva i el consum se’n ressenten,
es destrueix el PIB, la gent s’empobreix, les empreses tan-
quen i, al final del carrer, serà tan gros el problema eco-
nòmic que també impactarà sobre la salut de les persones. 

Aquests arguments economicistes, sòlids, es van fer
un forat de seguida. I són els que expliquen els equilibris
que intenten fer els governs entre les mesures restricti-
ves i la necessitat d’obrir la mà. Qui millor ho ha expressat

és el mateix secretari de salut pública de la Generalitat,
Josep Maria Argimon, que va dir que si fóssim un país
ric, tot estaria tancat, però que no podríem pagar-ho. És
en aquest equilibri sanitari-econòmic que ens seguim mo-
vent. El millor exemple van ser les mesures aperturistes
del període nadalenc, sabent, com sabien els governs, que
se’n pagarien les conseqüències.  Així doncs, economia
i salut menjant-se tot el protagonisme. 

Però les qüestions referides als drets fonamentals de
les persones no han captat cap atenció a l’hora de deci-
dir les mesures que s’havien de prendre. No han tingut –i
no tenen– gens d’importància gairebé per a ningú. Gre-
gàriament s’ha acceptat que cal fer allò que calgui perquè
és en nom del bé i ja no hi ha res més a dir. Punt final. Però,
en canvi, resulta pertinent obrir aquesta conversa. I més
ara que l’amenaça de les noves soques del virus comen-
cen a fer evident que la sortida del túnel, que imaginàvem
propera, pot estar més lluny del que voldríem creure.

Per ridiculitzar aquest tipus de preocupacions sobre
els drets fonamentals –un d’ells convidar a casa qui et
roti per fer allò que et roti– sempre es podrà argumen-
tar que si et mors per culpa de la pandèmia, no tindràs
drets pels quals preocupar-te. I que, per això, davant d’un
tema sanitari no hi ha altre camí que circular sense mi-
rar pels retrovisors, perquè tots els mals que provoca-
ràs seran menors que el que procures evitar.

És un argument difícil de rebatre, certament. Però se-
gueix sense estalviar-nos les preguntes i, en particular,
quin és el nostre lloc al món en tant que individus, més
enllà de la col·lectivitat i l’obligat, obsessiu i en certa ma-
nera malaltís gregarisme de les societats modernes. 

Perquè té derivades profundes. Una d’elles, donar
per bo que mentre l’Estat omnipotent es preocupi per
nosaltres, tota la resta és qüestió menor i menysprea-
ble. I, per contra, la veritat és que, sense l’individu re-
sistint i mantenint el catàleg de drets que donen al seu
jo més íntim la capacitat d’actuar en llibertat, el nostre
món passa a ser impossible. I és el model xinès, auto-
ritari i dictatorial, el que es declara formalment gua-
nyador en tant que més efectiu per a algunes coses.

No exagerem. No hem arribat aquí i no cal esverar-
se més del compte abans d’hora. Però sense les preguntes
que seguim sense fer-nos i negant-nos a obrir el debat
permanent sobre drets fonamentals és més fàcil que hi
puguem anar lliscant. I ve a tomb de nou el senyor Jo-
sep Maria Argimon, que també ens ha avisat amb totes
les lletres que haurem de vigilar els governs de prop quan
tot això passi. Perquè, segons ell, s’hauran acostumat a
prendre decisions coercitives sense que ningú se n’ha-
gi queixat i això els pot resultar temptador. Si estem avi-
sats, almenys fem-nos les preguntes.

Sense l’individu 
resistint i mantenint 
el catàleg de drets 

que donen al seu jo més
íntim la capacitat 

d’actuar en llibertat, 
el nostre món passa 
a ser impossible. 
I és el model xinès,

autoritari i dictatorial, 
el que es declara

formalment guanyador 
en tant que més efectiu
per a algunes coses

“
“

per Josep Martí Blanch

La Covid i la violació dels domicilis
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@CarlWinslou: Se están aprobando y des-
arrollando tantas vacunas del coronavirus
que, de aquí a que llegue el turno de vacu-
narme, seguro que me toca la de Deliplus.

@Modgi: Espanya és un país tan cutre que
els rapers no els foten a la presó per vendre
marihuana, per robar cotxes o per cosir a
trets altres rapers, sinó per cantar.

@AlbertLloreta: Et diuen maleducat i
provincià per parlar la teva llengua per-
què fa massa anys que no et poden pro-
hibir parlar-la.

Flaixos
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Les Corts

MEDI AMBIENT4Diferents enti-
tats veïnals han denunciat una
“tala indiscriminada” d’arbres  al
recinte de l’antic Frenopàtic de les
Corts, on ara hi ha la Clínica De-
xeus, que està inclòs a l’inventari
del patrimoni arquitectònic de
Catalunya, segons remarquen les
mateixes entitats.

Les associacions, que diuen
que es tracta d’arbres centenaris,
afirmen que a principis de l’any
passat una promotora i un grup
immobiliari van fer una petició per
poder talar diferents exemplars a
causa de les afectacions del tem-
poral Glòria, cosa que va rebre el
vistiplau de l’Ajuntament. El pro-
blema, afegeixen els veïns, és que
fa pocs dies es va fer una tala que
no té res a veure “amb cap afec-
tació per cap temporal, ni els ar-
bres estan malalts”. Al mateix
temps, lamenten que “ara el Dis-
tricte justifica la tala dels arbres
perquè estan torts, però ho fa un
permís de Parcs i Jardins que

autoritza retirar arbres per afec-
tacions del temporal Glòria i no
per estar torts”. Els veïns diuen
que no és la primera vegada que
hi ha una tala d’arbres d’aquest es-
til i denuncien que ja ha passat a
la Maternitat, a Can Capellanets i
al futur Espai Barça. “El regidor i
el govern no ens van informar en
cap Consell de Barri o reunió pú-
blica de cap tala d’arbres al recin-
te del Frenopàtic”, afegeixen.

Des del Districte, per la seva
banda, neguen la versió veïnal i as-
seguren que els tècnics de Parcs i
Jardins havien determinat que
s’havien de retirar cinc pins i un ce-
dre “pel seu estat i per evitar ris-
cos” i afegeixen que es replantaran
nou arbres. Des de Parcs i Jardins
també deixen clar que els arbres
“no són centenaris ni estan cata-
logats” i que la propietat “ha seguit
tots els tràmits pertinents”.

Els veïns diuen que la tala és il·legal. Foto cedida

Denuncien una tala d’arbres
al recinte de l’antic Frenopàtic

» Un grup d’entitats veïnals assegura que els arbres són centenaris
» El consistori diu que ni són centenaris ni estan catalogats

L’accessibilitat dels Jardins 
de Magalí ha de millorar

ESPAI PÚBLIC4Els voluntaris
que formen part del projecte Be-
tamapathon, un espai de troba-
da que serveix per recollir infor-
mació sobre l’accessibilitat d’un
espai a través de la geolocalitza-
ció, han estudiat recentment el
cas dels Jardins de Magalí.

La principal conclusió és
que la zona necessita millorar la
seva accessibilitat. Concreta-
ment, des de Betamapathon
apunten quatre millores que
caldria fer-hi: afegir senyalit-

zació per millorar la mobilitat
de les persones amb discapaci-
tat intel·lectual, eliminar obs-
tacles que dificulten l’accés als
jardins, fer el paviment homo-
geni i afegir jocs interactius
que millorin les opcions actuals.

L’estudi el van fer de forma
conjunta estudiants de la UPC –el
projecte l’impulsa aquesta uni-
versitat– i membres de diferents
associacions de persones disca-
pacitades, com és el cas del Cen-
tre Ocupacional Les Corts.

ESPAI PÚBLIC4La transforma-
ció del Parc Científic de Barcelo-
na, que s’impulsa a través de la
Taula Campus Sud que integren
el mateix parc, la UPC, la UB i l’A-
juntament, ha fet un primer petit
pas endavant en l’objectiu de ser
una zona que els veïns puguin
aprofitar més. 

De moment s’hi ha pintat un
mural dedicat a la nanotecnologia
en un dels murs en desús de l’e-
difici Hèlix. L’encarregat de fer l’o-
bra ha estat l’artista Bernie i a dar-

rere del projecte hi ha l’entitat cul-
tural Rebobinart. Des de Rebobi-
nart expliquen que l’obra té com
a objectiu “fomentar i donar visi-
bilitat a les tasques essencials que
desenvolupa el Parc i la seva co-
munitat”, al mateix temps que re-
corden que “el Parc Científic fa
anys que aposta per una fusió de
l’art i la ciència”.

DINAMITZAR LA ZONA
El juliol es va constituir la Taula
Campus Sud amb l’objectiu de po-

sar en marxa un procés que per-
meti fomentar diferents activi-
tats i l’ús familiar, sobretot durant
els dies festius, d’aquesta zona del
districte delimitada pels carrers
Doctor Marañón, Joan XXIII i l’a-
vinguda Diagonal, on es concen-
tren un gran nombre de facultats
de diferents universitats. El regi-
dor Joan Ramon Riera explicava
llavors que l’objectiu és que “el ve-
ïnat es faci seu aquest espai els
caps de setmana amb propostes
d’activitats familiars i lúdiques”.

Una imatge de l’equip de treball. Foto: Districte

Art urbà al Campus Sud

L’artista Bernie ha estat l’encarregat de pintar l’obra. Foto: Rebobinart

Biblioteca Montserrat Abelló |Tallers per a joves
La biblioteca Montserrat Abelló comença aquest febrer el Maker Lab, un cicle
de vuit tallers adreçats a infants i joves de fins a 14 anys amb la temàtica ‘ma-
ker’ com a eix central i enfocats en el tèxtil, la creació i les noves tecnologies.
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4“Les Corts encara és una mica
com un poble”, afirma la Maria
Victòria García. Aquesta mestra
ha estat sempre vinculada a la
lluita per l’apoderament de la
dona: “Les Corts no seria el ma-
teix sense les dones que l’han ai-
xecat”. Va fundar l’Associació de
Dones Elisenda de Montcada,
“una manera de recordar, que és
ben curiós que fes falta recordar-
ho, que la dona també té dret a
cultivar-se, a distreure’s”. L’any
2007 va rebre la Medalla d’Honor
de Barcelona i l’octubre del 2018
va ser nomenada Cortsenca
d’Honor. Ara, el seu rostre, així
com els seus records i experièn-
cies viscudes al llarg dels anys,
formen part de l’espai públic
del districte. 

Ella és una de les set prota-
gonistes del projecte No Estem
Sol*s, una iniciativa social que
vincula la intervenció artística a
l’espai públic per tal de reivindi-
car el col·lectiu de gent gran de
les Corts. En aquest cas, s’han
aprofitat elements de l’espai pú-
blic sense ús, com són les caixes
de semàfor, per il·lustrar-les amb
les imatges i relats d’aquestes
persones grans vinculades al
districte. 

El projecte ha estat endegat
pel Districte de les Corts i l’enti-
tat cultural Rebobinart, que fo-
menta una visió de l’art urbà
professional al servei de la so-
cietat amb projectes que apor-
ten un valor afegit a l’espai pú-
blic. L’entitat ha estat l’encarre-
gada de produir aquesta inicia-
tiva dissenyada per l’artista Oc-
tavi Serra, amb la col·laboració
del periodista Carlos Márquez i la
fotògrafa Laura Abad. Serra és ar-
tista, dissenyador i fotògraf i les
seves creacions retraten missat-
ges sobre alguna qüestió socio-
política. Márquez, per la seva
part, és periodista i cronista d’El
Periódico de Catalunya des de fa
vint anys i col·labora al programa
Bàsics de Betevé i al Planta Bai-
xa de TV3. Laura Abad, per la
seva banda, ha participat com a
fotògrafa de projectes com
Amics de la Gent Gran, l’ÚS Fes-
tival i d’altres iniciatives d’art
urbà.

HOMENATGE
No estem Sol*s pretén rendir
homenatge a la gent gran, con-
nectar-la amb el veïnat i la ciu-
tadania i fer constar la seva pre-
sència i visibilitat a l’espai públic,
utilitzant l’art com a eina de
transformació social. És un pro-
jecte social i artístic transversal,
per reivindicar la importància
d’aquest col·lectiu, un dels que

més ha patit el confinament i la
pandèmia per la covid-19. La
iniciativa també serveix per des-
tacar la importància de les enti-
tats i associacions del territori en
el treball en xarxa i la seva vin-
culació amb la gent gran.

El projecte es va iniciar, jus-
tament, amb un treball amb les
entitats del territori per tal de se-
leccionar les persones grans que,
voluntàriament, van voler for-
mar-hi part. Després, el perio-
dista Carlos Márquez, juntament
amb la fotògrafa Laura Abad, va
entrevistar cadascun dels pro-
tagonistes per parlar de les seves
històries i de com van viure i vi-
uen la pandèmia de la covid-19.
Finalment, l’artista Octavi Serra
va transformar les fotografies
en peces d’art urbà, aplicades a
les caixes d’una cinquantena de
semàfors del districte de les
Corts. 

SOLIDARITAT AL BARRI
“El que estem fent amb aquest
projecte em recorda l’esperit
dels inicis del Banc Solidari.
Aquesta idea del ‘No estem sol*s’
per recordar a la gent gran, que
segueix sent una part fona-
mental de la societat”, afirma
Pedro Alonso. Amb 79 anys, en
Pedro és vicepresident de l’en-
titat Banc Solidari de les Corts,
una entitat sense ànim de lucre
gestionada per voluntaris que es
dediquen a l'ajuda mútua. Va ser

nomenat Cortsenc d’Honor l’a-
ny 2016 per la seva tasca social
i de suport al veïnat, parla sobre
el barri i el districte: “Tenim la
sort de viure en un barri amb
molt de verd i molt ben urba-
nitzat. Tenim la sort de viure al
millor lloc de Barcelona”.

UN BARRI FAMILIAR
La Carme Turigas és ben cone-
guda a la Maternitat i Sant Ra-
mon. Ha treballat durant més de
mig segle a la Bodega Aregall,
una de les més mítiques del dis-
tricte. Ella, juntament amb en Mi-

guel Angel Marina, protagonit-
zen una altra de les històries de
No estem Sol*s. La Carme també
va ser vicepresidenta del Consell
de Barri de Maternitat-Sant Ra-
mon durant molts anys, reivin-
dicant les peticions i necessi-
tats del veïnat: “com a mínim
ho vaig intentar. Rebre la gent a
la bodega, poder escoltar-los i
apuntar-ho tot en una llibreta era
una responsabilitat molt maca”.
Per la seva part, en Miguel Ángel,
que ara fa uns anys va conèixer

la Carme en una festa de barri ex-
posa: “m’agrada anar a Sant Ra-
mon perquè a ella se li il·lumina
la cara cada cop que entrem a la
bodega. Es nota que allò és re-
alment casa seva”.  

Seguint al barri de la Mater-
nitat i Sant Ramon, coneixem
l’Andrés Quílez, treballador in-
cansable des dels deu anys, i
actual president de l’Associació
de Veïns i veïnes de Sant Ra-
mon, des de febrer de l’any 2020.
“Això sempre ha estat una famí-
lia, però la gent va envellint i les
necessitats canvien. Per això és
important que fem de pont en-
tre els veïns i els polítics, per fer
arribar les queixes i demandes
que facin que la vida al barri si-
gui millor”, comenta Quílez a
l’entrevista de Carlos Márquez. 

EL PAPER DELS GRANS
“Crec que ens hauríem de quei-
xar més, som massa callats, però
moltes vegades el problema és
que no tenen força per aixecar la
veu i fer-se veure”, afirma Otilia
Espanyol, reivindicant el paper
de les persones grans. Als seus
vuitanta-quatre anys, aquesta
veïna de les Corts és pura ener-
gia: “Faig vida a les Corts, m’a-
grada molt i ho tinc tot a tocar
(…). Aprofito que les voreres
són amples per caminar tran-
quil·la. També m’agrada seure,
mirar la gent passar. En un banc
de Josep Tarradellas, per exem-

ple. Llavors és quan t’adones
que la gent de les Corts som di-
ferents. Com un poble”.

FUTBOL AL DISTRICTE
En José Antonio Ortega, als seus
vuitanta anys, encara conserva
futbol a les seves botes: “Ni que si-
gui caminant, encara donem una
mica de guerra al camp; som l’e-
quip dels juràssics”, comenta bro-
mejant a l'entrevista de Márquez.
I és que Ortega va veure néixer,
ara fa cinquanta anys, l’Associació
Veterans Catalunya, un equip de
futbol que va esdevenir escola de
futbol per als nois i noies del
barri, i que enguany ha rebut la
Medalla d’Honor de Barcelona. En
José Antonio només té bones
paraules amb les Corts: “Tenim
uns barris molt ben organitzats i
veig molta solidaritat. Sovint es
diu que els joves passen de tot,
però amb nosaltres sempre han
estat atents. Aquests mesos que
hem estat fora, molta gent s’ha
ofert per fer-nos gestions i ajudar-
nos en el que faci falta. Tenim car-
rers de molta vida”. 

Les Corts s’ha començat a
omplir de la saviesa i les expe-
riències d’aquestes set persones
grans i, donada la bona acollida
de la iniciativa, ja s’està disseny-
ant noves accions de continu-
ïtat del No Estem Sol*s.

Podeu consultar totes les en-
trevistes al web http://noestem-
sols.rebobinart.com/.

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Dues de les intervencions artístiques que formen part del projecte. Fotos: Rebobinart

Barris al dia

No estem sol*s
»El Districte homenatja la gent gran, un dels col·lectius que més està patint la pandèmia
» El projecte vincula la intervenció artística a l’espai públic amb el col·lectiu de la gent gran

En el projecte hi han
participat set veïns 
i veïnes de les Corts
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Gener del 2021. Carrer
Nació del barri de Sant
Martí, Barcelona. Di-
versos veïns es posen

en contacte amb la Guàrdia Ur-
bana per denunciar unes estranyes
molèsties. Durant les 24 hores
del dia senten sorolls de maqui-
nària. El carrer està impregnat d’u-
na forta olor, afegeixen. Dies més
tard, agents de la policia local
comproven la procedència dels so-
rolls i de l’olor i determinen que
provenen d’una nau industrial.
Tot apunta que a l’espai s’hi està
cultivant marihuana. La policia
barcelonina demana a un tècnic de
la companyia de la llum que cal-
culi el consum elèctric del local:
multiplica per vuit el d’un establi-
ment normal, un fet típic en les
plantacions de cànnabis.

Els agents estan marxant des-
prés de comprovar el consum
elèctric quan la sort es posa del seu
cantó. Veuen que dues persones
surten del local. Semblen nervio-
ses. Intenten esquivar la policia. Els
agents aconsegueixen intercep-
tar-les i un cop acorralades con-
fessen. Reconeixen que estan cui-
dant la plantació. El més probable
és que els dos detinguts, que hores
més tard seran acusats d’un pre-
sumpte delicte contra la salut pú-
blica i d’estafa elèctrica, no siguin
els propietaris de la plantació.
“Només simples peons d’un en-
tramat criminal molt més gran”,
afirma Juan Guzmán, cap de la
Unitat d'Investigació de la Guàrdia
Urbana de Barcelona. 

El 14 de gener, els Mossos
d’Esquadra i la mateixa Guàrdia
Urbana decomissen tot el material
de la nau: 9.106 plantes de mari-
huana, 640 euros en efectiu i 20
quilos de llavors de marihuana.

EN AUGE
El 2020, intervencions contra plan-
tacions de marihuana com la de
Sant Martí s’han convertit en quo-
tidianes a Barcelona i rodalia. No
hi ha setmana que la policia no ac-
tuï contra el tràfic d’aquesta droga.
De vegades són petites planta-
cions, com la que el passat 30 de se-
tembre es va trobar en el soterra-
ni d’una antiga botiga de l’Hospi-
talet. En altres ocasions es tracta de
grans cultius, com el desmantellat
per la Policia Nacional el 29 de de-
sembre a la Roca del Vallès: una
nau amb 61.000 plantes. 

Les grans plantacions de ma-
rihuana estan en auge a l’àrea
metropolitana. L’any passat se’n
van trobar 148 i hi ha 208 inves-
tigacions obertes relatives a aques-
ta droga. Tot i que des dels Mossos
apunten que Barcelona està molt
lluny de seguir tristos exemples
com el de Ciudad Juárez a Mèxic,
assenyalen que “cal vigilar perquè
el narcotràfic de marihuana pot
convertir-se en un problema greu”.
De fet, les xifres parlen per si soles.
Si el 2013 el cos de policia català va
intervenir 36.000 plantes a tota
Catalunya, el passat 2020 el nom-
bre de plantes decomissades va ser
de 247.000. Quasi set vegades
més. Dels 1.362 detinguts per trà-
fic de marihuana el 2018 es va pas-

sar als 2.729 el 2019. El doble en
només 12 mesos.  

“Fa tres anys la preocupació
més gran dins del cos eren el ter-
rorisme i els robatoris a domicilis,
però ara també s’hi ha d’incloure
les plantacions de marihuana”,
expliquen des dels Mossos. En
part, el que més preocupa és tot el
que arrossega aquesta narcoeco-
nomia que segons xifres de Daniel
Montolio, especialista en economia
del crim a la UB, genera a Espanya
8.514 milions d’euros i evadeix

3.300 milions d’euros, “aproxi-
madament un terç de la despesa
anual en sanitat a Catalunya”. 

CAP A EUROPA
Ara bé, per què ha augmentat tant
el cultiu de marihuana a casa
nostra? Tradicionalment Cata-
lunya ha estat una zona de pas del
narcotràfic, una parada en el camí
que els traficants recorren per ar-
ribar a Europa. Amb la crisi tot va
canviar i la regió es va convertir en
un punt de producció. El clima, la

laxitud legal, la manca d’oportu-
nitats de feina en l’economia con-
vencional i la precarietat laboral
n’han estat els detonants. “Fins a
l’any 2012 les plantacions eren
més petites, sobretot destinades
a abastir de forma il·legal els
clubs cannàbics, però ara ens
trobem amb plantacions enor-
mes”, relata Guzmán. 

Aquest canvi de paradigma
ha fet que algunes periodistes com
Mayka Navarro parlin de Catalu-
nya com “l’horta de la marihuana

d’Europa”. No és exagerat, ja que
les grans plantacions contra les
quals lluita la policia, en la seva ma-
joria estan destinades a abastir el
vell continent. “És un negoci rodó,
ja que un gram de marihuana als
carrers de Barcelona costa al vol-
tant de 5 euros, mentre que a
França en val 10, a Irlanda 16 i a
Finlàndia 23”, expliquen des dels
Mossos. Això ha estat un reclam
per a les màfies de tota Europa i per
als clans locals. La legislació espa-
nyola és ambigua i els delinqüents

Un cultiu de marihuana amb 100 plantes gasta la mateixa energia que un gran bloc de pisos. Foto: Mossos d’Esquadra

El nombre de grans plantacions i de grups de crim organitzat dedicats 
a la marihuana han augmentat de forma exponencial a Barcelona 

i l’àrea metropolitana. Només el 2020 els Mossos van decomissar 247.000
plantes a tota Catalunya, gairebé set vegades més que les 36.000 de l’any 2013

L’any del tràfic 
demarihuana
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n L’Oriol i la Maite (noms ficticis) són
membres d’una associació cannàbica
de Barcelona. Com ells, segons càlculs
de la Federació d’Associacions de Càn-
nabis de Catalunya (CatFac), a tot el
territori hi ha més de 300.000 socis.
“A Barcelona i rodalia les associacions
són més de 200”, expliquen des de la
plataforma Cànnabis Barcelona. Al
centre de la ciutat, la majoria són re-
gentades per holandesos, francesos,
italians i russos, mentre que els clubs
de l’àrea metropolitana i dels barris
més allunyats del centre de la capital
estan dirigits per persones autòctones.

En la primera onada de la pandè-
mia, els clubs van tancar com altres
comerços. L’Oriol i la Maite són consu-
midors habituals de marihuana i ales-
hores van haver d’empescar-se siste-
mes per poder trobar el producte
fora de les associacions. “A través de
contactes, d’amics i del tripijoc... era
bastant incòmode”, expliquen.

A diferència del que relaten l’Oriol i
la Maite, altres socis ho van tenir més
difícil per accedir a la marihuana. “Du-
rant el confinament ens hem trobat
casos de gent gran que pren marihua-
na pel dolor, perquè ja no li funciona
cap teràpia farmacològica, anant a
comprar al mercat negre”, diu Mireia
Ventura, de l’entitat Energy Control. 

A Catalunya es pot consumir càn-
nabis, però és il·legal vendre’n o com-
prar-ne. Aquest buit jurídic genera un
model ambigu. Als clubs s’hi pot con-
sumir marihuana, però aquests no te-
nen manera d’aconseguir el producte
legítimament.

Al carrer, la marihuana és més ba-
rata, però no està sotmesa a controls
de qualitat. “S’adultera amb produc-
tes sintètics per augmentar-ne la pro-
ducció i aquestes substàncies poden
produir atacs d’ansietat o crisis para-
noiques. És el pitjor que hem vist en
20 anys”, assegura Ventura. 

Malgrat que en la segona onada
de la pandèmia el Govern va deixar
obrir les associacions en considerar-
les essencials, el virus i la crisi econò-
mica han fet que, segons Cànnabis
Barcelona, al voltant del 20% dels
membres d’associacions hagin passat
a comprar al mercat negre. 

Des de la CatFac posen molt èmfa-
si a distanciar les associacions de les
organitzacions criminals que cultiven
marihuana. “Encara que alguns clubs
en puguin comprar, aquests cultius
estan destinats a la venda a Europa”,
explica Eric Asensio, d’aquesta fede-
ració. Per a ell, si la marihuana es re-
gularitzés, les màfies deixarien de te-
nir el control de la situació.

Consum confinat

se n’aprofiten. “És molt difícil que
acabin a la presó, ja que les penes
per plantar marihuana van de l’a-
ny als 3 anys i en casos de grans
cultius no arriben als 5”, afirma Al-
bert Palacios, del sindicat inde-
pendent dels Mossos d’Esquadra
USPAC. “La gran majoria no aca-
ba trepitjant la presó”, assevera.

Si en origen les terres tarrago-
nines i gironines eren on es culti-
vava, en l’últim any les plantacions
a l’àrea metropolitana, al Garraf i
als Vallesos han crescut. Nou Bar-
ris, Sants, l’Eixample, Sant Esteve
Sesrovires, Sant Andreu de la Bar-
ca, el Prat, Badalona, Sant Adrià,
Viladecans... La llista d’indrets on
hi ha hagut desmantellaments de
grans cultius el 2020 és llarga i de-
mostra la forta vinculació del ter-
ritori amb el narcotràfic. 

Fins i tot s’han detectat orga-
nitzacions criminals que operen a
tota la zona per abastir, a gran es-
cala, el mercat europeu. N’és ex-
emple el grup que els Mossos
van detenir el 15 de novembre i
que tenia més de 12.000 plantes
repartides pels Vallesos, Girona i
el Bages. Segons informacions
policials, guanyava 4 milions d’eu-
ros anuals per la venda de mari-
huana. En l’emboscada, en la
qual van participar 100 efectius,
es van trobar armes de foc.

“L’augment de plantacions
està fent créixer el nombre de
màfies que volen controlar el mer-
cat”, detalla Palacios. Aquest ex-
trem és confirmat pels Mossos,
que expliquen que han augmen-
tat els robatoris violents a domicilis
on hi ha plantacions de clans rivals
per “mantenir el monopoli”. La
lluita pel poder suposa violència,
i la violència, com presumpta-
ment va passar l’agost a Lloret de
Mar on es va trobar un home
mig calcinat, suposa morts. 

EL PITJOR FUTUR POSSIBLE  
L’Afganistan amb l’opi, el Marroc
amb l’haixix, Colòmbia amb la
coca... Són països productors de
drogues. Què passaria si el narco-
tràfic penetrés en l’administració
pública? “L’escenari més perillós
succeeix quan els polítics o els fun-
cionaris són corromputs”, diuen
des dels Mossos. A canvi d’arre-
glar-li la plaça major o el polies-
portiu municipal, un alcalde fa la
vista grossa amb les naus de cul-
tiu de marihuana als afores del po-
ble. Són aquest tipus de situacions
i, com diu Palacios, “no hi ha nin-
gú incorruptible”. 

Així mateix, Montolio explica
que, si el crim organitzat s’infiltra
a la societat, “moltes persones
queden desprotegides i sense

“És un negoci rodó, 
ja que un gram de
marihuana als carrers
de Barcelona costa 
al voltant de 5 euros,
mentre que a França 
en val 10, a Irlanda 16 
i a Finlàndia 23”

prestacions socials perquè no te-
nen contracte, i a més l’Estat dei-
xa de percebre impostos”. Són di-
ners que perd la sanitat o l’edu-
cació. Segons expliquen els Mos-
sos, “ja hi ha immobiliàries que es
dediquen només a buscar edificis
perquè els narcotraficants hi pu-
guin instal·lar els seus cultius o
concessionaris que proveeixen
els cotxes que s’empren per por-
tar la droga a Europa”.   

Aquesta implantació del nar-
cotràfic al territori també es co-
mença a veure en el tipus de de-
linqüents que es dediquen a la
venda de la marihuana. Molts
d’ells abans es dedicaven a altres
tipologies de crims. “El seu cultiu
és tan rendible i té tan poques pe-
nes de presó que alguns clans es-
tan deixant la venda d’altres dro-
gues o el robatori per dedicar-se
a la marihuana”, diuen els Mos-
sos. I en la mateixa línia, els seus
ingressos estan augmentant. En
un operatiu realitzat a Sant An-
dreu de la Barca en què es van de-
tenir 26 persones, els investiga-
dors van constatar que els inte-
grants de l’organització porta-
ven un tren de vida molt elevat:
cap d’ells tenia feina estable, vivien
en cases on el lloguer arribava als
5.000 euros al mes i portaven re-
llotges d’11.000 euros.

POLICIA AL LÍMIT
“Les decomisses de marihuana
generen un volum de feina molt
bèstia”, diu Palacios, el qual re-
marca que les operacions contra
grans plantacions tenen uns riscos
afegits que les fan complicades. “Un
cultiu de marihuana amb 100
plantes gasta la mateixa energia que
un gran bloc de pisos, i això, amb
instal·lacions punxades i en con-
dicions pèssimes, fa augmentar el
risc d’incendi”, explica l’inspector
Guzmán. A més, cal sumar-hi els
riscos derivats de la presència d’ar-
mes en moltes plantacions.  

Palacios afegeix que l’elevat
nombre d’operacions ha generat
problemes d’emmagatzematge a
les comissaries. “Alguns compa-
nys han hagut d’agafar la baixa
perquè els mareja la forta olor de
marihuana”, detalla. Tant és així
que fa un temps es va projectar un
búnquer a la comissaria dels Mos-
sos de Trinitat Nova (Barcelona)
per guardar-hi la droga. Amb tot,
i davant d’aquesta problemàti-
ca, Palacios es pregunta si no “cal-
dria legalitzar la marihuana com
a Holanda”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Ja hi ha immobiliàries
que es dediquen a
buscar edificis perquè
els narcotraficants 
hi puguin instal·lar 
els seus cultius o
concessionaris que els
proveeixen els cotxes”

Amb el confinament molts consumidors de cànnabis
van haver de recórrer al mercat negre 

i molts d’ells no han tornat a les associacions
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Comerç

El Gremi de Restauració
celebra les ajudes del Govern
PANDÈMIA4El Gremi de Res-
tauració ha celebrat l’aprovació de
les ajudes anunciades pel Go-
vern, que contemplen un total de
618 milions d’euros per a pimes,
autònoms i treballadors en ERTO.
“Per fi es comença a parlar d’aju-
des directes”, ha expressat l’asso-
ciació en un comunicat, on afegeix
que els restauradors en seran “els
principals beneficiaris” pel fet de
formar part d’un dels sectors més
afectats per les restriccions des del
31 de desembre de 2020, la data
que es pren com a referència per
calcular la quantia dels ajuts.

Tot i la valoració positiva, el
gremi demana que les empreses
mitjanes –d’entre 50 i 249 treba-

lladors – també puguin accedir a
les subvencions. En paral·lel, el
Gremi alerta que “els nombrosos
requisits i condicionats” per rebre
les ajudes converteixen la mesu-
ra en “un galimaties”. 

ASSIGNATURA PENDENT
D’altra banda, el Gremi de Res-
tauració sosté que la partida pres-
supostària per cobrir els ERTOs
“resulta insuficient”. Segons la
Generalitat, el nombre de treba-
lladors afectats per un expedient
de regulació temporal d’ocupació
és de 104.000, però segons les da-
des presentades pel gremi, la xi-
fra supera les 200.000 persones
a tots els sectors.

CRISI4La Fundació Barcelona
Comerç, que agrupa els eixos co-
mercials de barri, ha anunciat
que un 7,5% dels seus comerços
associats ha tancat definitiva-
ment per culpa de la crisi provo-
cada per la pandèmia. Concreta-
ment, la xifra de negocis que han
abaixat la persiana és de 415.

L’estudi de Barcelona Co-
merç, d’altra banda, mostra com
els comerços adherits als eixos co-
mercials aguanten millor l’actu-
al context i que alguns com Fabra
Centre, La Marina, Nou Barris,
Clot, Sant Andreu i l’Eix Maragall
–tots ells més allunyats del cen-
tre– han tingut menys tanca-
ments de comerços i serveis.

Sense comptar les restric-
cions del cap de setmana, quan
el comerç no essencial no pot ob-
rir les portes, l’afluència general
de clients als eixos comercials ha
caigut un 20% en gairebé la mei-
tat dels casos, mentre que en un
33% dels eixos s’ha registrat un
increment de visitants. Es trac-
ta dels eixos de Sarrià, Sant An-
dreu, Fabra Centre o Poble Sec-

Paral·lel, que amb un comerç lo-
cal molt arrelat al barri, el tele-
treball i els centres comercials
tancats han vist com l’afluència
pujava al voltant d’un 10%.

Pel que fa a les vendes, del
total d’eixos enquestats, el 86%
ha patit una caiguda de vendes
del 20% de mitjana i en un 17%
dels eixos la caiguda ha estat

més significativa, del voltant
del 65% en relació amb les re-
baixes del 2020. És el cas dels ei-
xos que normalment reben més
visitants de fora de la ciutat, com
ara el de Sagrada Família, Sant
Antoni Comerç o el Raval. En la
resta, com a Sant Andreu i el Po-
ble Nou, s’han mantingut o han
pujat una mica.

La pandèmia ha fet tancar algunes botigues. Foto: M. Casado Pla / ACN

Més de 400 petits comerços de la
ciutat han tancat definitivament

Roger Pallarols presideix el Gremi de Restauració. Foto: M. Casado Pla / ACN

Debat | Les dones al comerç en l’era de la Covid-19
Barcelona Activa celebra avui la jornada de debat ‘Les dones al sector del comerç a
Barcelona en l’era de la Covid-19’. La trobada es fa de forma telemàtica i està inclo-
sa dins del cicle de jornades virtuals sobre lideratge femení en sectors estratègics. 
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SANT ANDREU/ En entrar a la parròquia de
Sant Pacià, al barri de Sant Andreu de Palo-
mar, la mirada de seguida se’n va al terra. El
mosaic que el decora, elaborat pel mar-
brista Luigi Pellerin, és un disseny d’Antoni
Gaudí  que té molt poc a veure amb la seva
etapa modernista –la més coneguda– però
que crida igualment l’atenció de tothom
qui el veu. Està fet de marbre i gres de dife-
rents colors seguint formes geomètriques:
s’hi poden trobar motius florals i la repre-
sentació de les lletres alfa i omega, símbols
del principi i la fi segons l’Apocalipsi.

Projectada l’any 1879 per l’arquitecte
andreuenc Joan Torras Guardiola, mestre
de Gaudí a l’Escola Provincial d’Arquitec-
tura, la parròquia de Sant Pacià es va aca-
bar el 1881 en estil neogòtic. Inicialment,
aquest temple situat al número 27 del car-

rer Monges era la capella del convent-
col·legi de la Congregació de Religioses de
Jesús i Maria. En marxar a Sant Gervasi, les
religioses van vendre l’edifici als Germans
de les Escoles Cristianes, els maristes, que
hi van instal·lar el seu noviciat i una escola
per a nois. 

TESTIMONI DE LA HISTÒRIA
Però la història tenia altres plans per a l’e-
difici: durant la Setmana Tràgica de 1909,
l’endemà de la crema de la parròquia de
Sant Andreu, els revoltats el van assaltar, el
van saquejar i, finalment, el van incendiar.
Després, els maristes van vendre tota la
finca i la capella es va utilitzar com a ma-
gatzem de gra i llegum fins al 1923, en què
el bisbat de Barcelona va comprar el tem-

ple. L’any següent, per la festivitat de Sant
Pacià, va inaugurar-se la nova tinença par-
roquial, dependent de la parròquia de Sant
Andreu. Sant Pacià, finalment, va esdeve-
nir parròquia el 1930. 

El 1936, el comitè revolucionari local de
Sant Andreu va confiscar els locals parro-
quials i el temple es va convertir en menja-
dor popular amb el nom de Menjadors
Durruti, funció que va acomplir fins al final

de la Guerra Civil. A la façana principal de
l’edifici, sota diverses capes de pintura, en-
cara s’hi poden distingir les sigles de la CNT
i la FAI. 

Finalment, el 1985 van inaugurar-se les
pintures murals d’Eudald Serrasolsas i el
Crist Ressuscitat, tallat per l’escultor Juan
Maria Medina Ayllón, a la capella del San-
tíssim. Els mosaics de Gaudí van ser restau-
rats el 1988 per Lluís Bru. 

HORTA –GUINARDÓ/Masia rural, palau residencial, zoo-
lògic, seminari... Les múltiples facetes de la històrica Granja
Vella de Martí Codolar, i els seus terrenys, són una mostra
de l’evolució del districte d’Horta-Guinardó al llarg del
temps. A més, la barreja d’estils estètics que acumulen les
parets de l’edifici l’han convertit en una joia arquitectònica
protegida com a Bé d’Interès Cultural Local.

L’origen de la granja es remunta al segle XVII, quan el
districte d’Horta-Guinardó era eminentment rural i es va
edificar la masia Can Gausachs. Així es va mantenir fins que,
al segle XVIII, la va adquirir la família Milà de la Roca, que a
l’inici del segle XIX va convertir la masia en una casa senyo-
rial amb un estil afrancesat. Però no va ser fins a la meitat del
segle XIX quan el nou propietari, Lluís Martí Codolar, i la seva
família van omplir els jardins d’animals exòtics, cosa que va
donar lloc al primer zoològic de Barcelona.

Amb tot, l’ambient rural, la mística religiosa i l’elegància
senyorial es combinen a la Granja Vella de Martí Codolar en
una harmonia sense estridències que continua fascinant.
La trobaràs a l’avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 15.

EIXAMPLE/Si Cleòpatra, Maria Antonieta o Coco Cha-
nel visitessin avui la Dreta de l’Eixample, probablement
farien una parada al número 39 del passeig de Gràcia.
Aquí hi ha el Museu del Perfum, que aplega des de
mil·lenaris recipients egipcis, grecs i àrabs fins als més
actuals, passant per dos flascons que van pertànyer, pre-
cisament, a l’elegant reina que es mirava el món amb
supèrbia des del palau de Versalles. El museu, inaugurat
el 1963, compta amb una col·lecció de més de 10.000
flascons, un d’ells dissenyat per Salvador Dalí.

Una parròquia per 
conèixer un altre Gaudí

La Granja Vella de Martí Codolar:
un lloc eclèctic per travessar el temps

L’olor de Cleòpatra i Maria
Antonieta, en un museu

la Barcelona desconeguda 

La parròquia de 
Sant Pacià es va cremar 

durant la Setmana Tràgica i
va ser un menjador popular

durant la Guerra Civil

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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SANT MARTÍ/ Hi ha edificis que, si poguessin
parlar, serien els millors professors d’història
mai vistos. L’església, les tres masies i la recto-
ria que formen el conjunt de Sant Martí de
Provençals en són bons exemples. Convertits
en vells savis amb llargues barbes blanques,
aquests edificis oferirien una lliçó d’història
local als veïns actuals, que aprendrien com
era aquell vell municipi amb tradició agrícola,
durant tres segles independent, que va ser
annexionat a Barcelona l’any 1897.

Avui dia, l’església de Sant Martí de Pro-
vençals –unida a la rectoria per un petit pont
cobert– és un vestigi del passat que dona fe
dels esdeveniments que ha viscut el barri ho-
mònim. De fet, el temple és una reconstrucció
feta entre els segles XV i XVII, però la història
de la vila és molt més antiga: al segle X ja exis-

tia un petit nucli habitat i, molt abans, en
temps dels romans, aquesta zona ja es con-
reava. De la mateixa manera, l’estil arquitectò-
nic de l’església també diu molt: la portalada
és gòtica, mentre que la resta de la façana i el
campanar són d’època barroca. Al timpà hi ha
un Sant Martí, tot i que no és la figura origi-
nal –aquesta es va perdre quan l’edifici va ser
cremat l’any 1936–.

Ca l’Arnó, Can Planas i Can Cadena són les
tres masies que completen el conjunt. Avui
dia són equipaments públics al servei del ve-
ïnat del barri. Concretament, la primera
masia ha esdevingut una ludoteca; la segona,
un centre d’atenció a persones sense sostre,
i la tercera, un centre agrícola que disposa
d’un hort urbà i d’una granja, una funció que
connecta amb les arrels del barri.

El conjunt de Sant Martí de Provençals,
tota una lliçó d’història local

Més que un parc: Can Dragó 
o el pulmó verd del barri de Porta

NOU BARRIS/ Zones verdes, espais de joc,
instal·lacions esportives, piscines i zones de
passeig: tot això es pot trobar al parc de Can
Dragó, que en realitat és molt més que un
parc. Situat a mig camí entre l’avinguda Me-
ridiana i Sant Andreu, i amb gairebé dotze
hectàrees de superfície, Can Dragó és un dels
pulmons verds més importants del barri de
Porta i del districte de Nou Barris. Per tot ple-
gat, és un d’aquells llocs on ve de gust passar
el típic dia assolellat d’hivern que ja fa olor de
primavera. 

Inaugurat a la dècada dels noranta, deu
el seu nom a una antiga masia del segle XVII
anomenada, efectivament, Can Dragó, que
va ser enderrocada l’any 1973. Des de la seva
creació, el complex s’ha anat ampliant fins a
esdevenir l’espai polivalent que és avui dia.

EL SOMNI DE TOT ESPORTISTA
Dissenyat per Enric Penyes, el parc de Can
Dragó no només compta amb nombroses
àrees públiques d’esbarjo i esplai per a tots
els visitants, sinó que té molt més a oferir, so-
bretot per als amants de l’esport. En les seves
prop de dotze hectàrees, s’hi poden trobar
les piscines cobertes més grans de la ciutat,
una pista d’atletisme o un poliesportiu, entre
d’altres.

UN TRESOR A DESCOBRIR A PEU O EN BICI
Qui vulgui fer exercici d’una forma més tran-
quil·la també trobarà en el parc de Can Dragó
el seu espai perfecte. Aquest tresor verd està
pensat especialment per a vianants i ciclistes:
el seu perímetre es pot recórrer fàcilment a
través dels bulevards flanquejats per arbres i

bancs que el separen de les seves instal·la-
cions esportives. 

Passejar entre les acàcies, els pollancres i
els plataners, sigui caminant o en bicicleta,
pot ser un autèntic luxe i un petit retir entre
els enormes blocs d’edificis que hi ha al dis-
tricte de Nou Barris. 

ART I RECORD
Per si no n’hi hagués prou, Can Dragó també
té atractius artístics, entre els quals destaca
la rèplica d’una escultura de Pau Gargallo,
Els aurigues olímpics, situada sobre un pro-
montori de gespa al mig del parc.

D’altra banda, també hi ha el monument
Tall Irregular Progression, de Sol LeWitt, en re-
cord a les víctimes de l’atemptat d’Hipercor
perpetrat per ETA el 19 de juny de 1987.

La llar d’un pagès
gracienc

A qui conegui el passat de la Vila
de Gràcia no li semblarà estrany
trobar, caminant pel carrer Gran
de Gràcia, la masia Can Trilla.
Aquesta construcció rural de
planta rectangular, que data del
segle XVII, era la llar d’un pagès
benestant. Recordatori de les
masies gracienques, als cellers
de Can Trilla es premsava el raïm
i es feia oli amb les oliveres dels
camps que l’envoltaven.

L’habitatge estava situat al
cos central de la construcció.
Adossada a l’antiga façana prin-
cipal, ara lateral, hi ha una cape-
lla barroca del segle XVIII on
destaquen les pintures de la cú-
pula, molt ben conservades, que
reprodueixen motius arquitectò-
nics. La capella va acollir la co-
munitat religiosa dels franciscans
fins que l’orde va construir el
convent de Jesús el 1920.

D’altra banda, Can Trilla va ser
l’escenari de l’aplec de la Mare de
Déu d’Agost, màxima manifesta-
ció de la cultura popular gra-
cienca, l’any 1817. Actualment,
és una residència de monges.

LA PITONISSA DE FRANCO
La masia Can Trilla amaga un de-
tall curiós: és el lloc on va ser en-
terrada Ramona Llimargas, que
era ni més ni menys que la pito-
nissa de Francisco Franco. Diuen
que el dictador creia que aquesta
dona, a més de ser la seva vident,
era la seva intermediària amb
Déu i que ella el va ajudar a gua-
nyar la Guerra Civil.

Gràcia

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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La recta final del mes de gener i
el començament d’aquest febrer
ha relacionat els equips de l’U-
BAE que estan podent competir
amb casos de coronavirus, però
esportivament el gener va tenir
un gran resultat: la victòria del ju-
venil A dels mamuts contra el
Barça (6-5), que acosta l’equip als
barcelonistes en la classificació
del subgrup 3A de la Divisio
d’Honor de futbol sala.

El conjunt blaugrana només
havia perdut un partit (2-3 con-
tra l’Hospitalet Bellsport, l’actu-
al líder de la categoria) però un
hat trick de Javi Ribas i els gols
de Fèlix Prunera, Gilles Vidal i
Ivan Bonillo van fer que la vic-
tòria es quedés al Campus Nord.

Després d’aquest partit, però,
l’equip es va haver de confinar
per casos positius de coronavirus,
situació compartida amb el sè-
nior femení de Borja Carasu-

sán, que té pendents els partits
dels dos darrers caps de setma-
na contra el Joventut d’Elx (a
casa) i contra el César Augusta (a
Saragossa). Des del club expli-
quen a Línia Les Cortsque estan
en contacte amb aquests dos
clubs i amb la Federació Espa-
nyola per trobar noves dates,
però que les mamuts tornaran a
jugar aquest dissabte a les qua-
tre de la tarda al Campus Nord

contra el cuer, el filial de l’Inter-
sala Promises.

Per la seva banda, el sènior
masculí de Valtinho va descan-
sar el passat cap de setmana
(pel nombre imparell d’equips de
la lliga), però aquest que ve no ju-
garà contra l’AE Xarxa Horta,
també per positius de Covid.
Caldrà estar pendent per saber la
data del retorn a la competició
del líder de Tercera.

L’eufòria verda després de derrotar el líder. Foto: Twitter (@MamutsLesCorts)

Triomf de prestigi: el juvenil 
de l’UBAE derrota el Barça

Pau Arriaga
LES CORTS

Pàdel | El Polo acollirà el Campionat d’Espanya el març 
El dia 26 del mes passat es va conèixer que les instal·lacions del Reial Club de
Polo seran l’escenari del Campionat d’Espanya de pàdel per equips de Primera

Categoria. Tots els partits es jugaran entre els dies 19 i 21 del mes que ve.

L’acord entre les fede-
racions catalana i es-
panyola de bàsquet,

com ha passat en moltes altres
disciplines, farà que el Joventut
Les Corts pugui jugar finalment
la lliga (Copa Catalunya) d’a-
questa temporada 2020-21.

La categoria, que tindrà ca-
ràcter de Campionat d’Espanya
de Primera Categoria se subdi-
videix en quatre grups (1A, 1B,
2A i 2B). Les d’Alfred Benages
formen part de l’1B i arrencaran
el curs, si no hi ha cap contra-
temps, diumenge 7 de març al
Pavelló de l’Illa contra el CBF
Cerdanyola. Els altres tres rivals
de l’equip groc en el grup són el
Safa Claror i el CB Roser (tots
dos del districte de l’Eixample)  i
el Tgn BC de Tarragona.

De fet, quan arrenqui la tem-
porada s’haurà complert un any
just de l’últim partit oficial de les
cortsenques (8 de març de
2020, un triomf per 70-32 con-
tra la Penya en un partit cor-
responent a la vintena jornada
de la Primera Categoria).

Llum verda: el
Joventut jugarà 
la Copa Catalunya

Compte enrere
per al retorn dels
sèniors del Polo

L’arribada del mes de fe-
brer significa, entre altres
coses, que la segona volta

de les Divisions d’Honor d’hoquei
herba és a tocar per als sèniors del
Reial Club de Polo.

En condicions normals els
dos equips haurien de tenir dia
i hora per al primer partit de la
segona volta, però de moment
només està fixada la tornada a la
competició del primer equip fe-
mení de Fabri Demarchi, que ju-
garà diumenge de la setmana que
ve a dos quarts d’una del migdia
a la pista del CD Terrassa.

El masculí, que encara té
pendent un partit de la primera
volta, ha vist com el partit contra
l’SPV Complutense de moment
també s’ajorna.

Foto: JM Llorens / RCP
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Viu en línia

Allò que els ulls no veuen es fa visible dins
el nostre cap. Aquest és el principi que re-
geix la línia argumental d’aquesta obra.
El protagonista, J.R., es val d’aquest pre-
cepte per dur a terme un exercici in-
trospectiu a la recerca del perdó per un
acte comès en el passat. El que els seus
ulls no poden veure, ho veu el seu cap.

A l’Escenari Joan Brossa de Barcelona.

Teatre

Els ulls de Dalton
Iñaki Garz

Damià Rodríguez, el nom real del cantant
Lildami, ha publicat el seu segon disc,
Viatge en espiral (Halley Records). En una
entrevista amb l’ACN, el terrassenc ha ex-
plicat que el nou àlbum té lletres “més
madures” i que és “molt més variat” que
el primer; de fet, fins i tot hi ha inclòs una
havanera. També hi ha col·laboracions
amb artistes com Albert Pla i La Casa Azul.

Música

Un veterà de la guerra civil estatunidenca,
el capità Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks),
viatja de ciutat en ciutat narrant notícies.
Un dia, a Texas, coneix una nena de 10
anys que va ser segrestada per una tribu,
amb qui s’ha criat. El capità Kidd decideix
tornar-la a la seva família biològica. Un
film estrenat el 29 de gener als cinemes
i que arribarà a Netflix el 10 de febrer.

Pelis i sèries

Noticias del gran mundo
Paul Greengrass

Viatge en espiral
Lildami

Vespres d’hivern 
Malgrat la pandèmia que tot ho complica, la Universitat
de Barcelona ha decidit apostar un any més per la cultu-
ra i ha organitzat la sisena edició del cicle de concerts Els

Vespres d’Hivern. Així, el magnífic Paranimf (Gran Via de
les Corts Catalanes, 585) acollirà dos concerts –el de Lu

Rois i el d’Anna Andreu–, que hauran de tenir menys pú-
blic que mai per raons òbvies. Alhora, les dues actua-

cions es retransmetran en streaming per tal que 
tothom en pugui gaudir des de casa. Això sí, per al 
format virtual també caldrà una inscripció prèvia. 

La seva cara ens va començar a sonar
per les seves aparicions a sèries de

TV3, però el seu nom es va fer gran en
la indústria del cinema català i espa-
nyol quan va protagonitzar Pa negre
l’any 2010. Amb aquesta pel·lícula,

Nora Navas (Barcelona, 1975) va gua-
nyar el premi Goya i la Concha de Pla-
ta del Festival de Sant Sebastià com a
millor actriu protagonista. En aquests

anys, Navas no ha parat i l’hem vist,
per exemple, a l’aclamadíssima Dolor

y gloria i a la sèrie d’èxit Les de l’hoquei.
Ara, està nominada al premi Gaudí a
millor actriu pel seu paper d’Enrique-

ta Martí a La vampira de Barcelona,
una de les poques pel·lícules en cata-

là i la favorita d’aquesta edició. 

N O R A  N A V A SQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva carrera com a actriu
Va guanyar el Goya pel seu paper a ‘Pa negre’ el 2010

Famosos

Rebre una nominació als premis Gaudí
Com a millor actriu per ‘La vampira de Barcelona’, la favorita

Opinen que es mereix el guardó
La seva interpretació a la pel·lícula ha agradat molt

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una jove algeriana establerta a París ha de
tornar al seu país d’origen per assistir al ca-
sament de la seva germana petita. Dies
abans del viatge comença a sentir in-
quietud: és autosuficient i està ben posi-
cionada, però continua soltera. L’opinió de
la seva mare sobre això la submergirà en
un mar de dubtes. Pedres a la butxaca (Pe-
riscopi), en català gràcies a Anna Casassas.

Llibres

Pedres a la butxaca
Kaouther Adimi

|Werewolf
A Werewolf: The Apocalypse et convertiràs en un guerrer licantrop que

s’oposa a la civilització urbana. Per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Series X.
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EL CONSELL DE LA QUINZENA

DESCANSOS

És recomanable regular la brillantor de les pantalles 
perquè no sigui ni massa intensa ni massa tènue

PARPELLEIG

BRILLANTOR

GOTES

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

i SALUT

Treballar davant l’ordinador, socialitzar a través del mòbil i
desconnectar mirant una sèrie a la tele. Així és, si fa no fa,
la realitat de cada cop més gent. En definitiva, una vida

entre pantalles. Segons la Societat Espanyola d’Oftalmologia
(SEO), no està demostrat científicament que la llum blava de
les pantalles afecti negativament la vista ni que arribi a provo-
car ceguesa, però alerta que aquesta sobreexposició ha desen-
cadenat “noves patologies”. El problema, diuen des de la SEO,
és que forcem la vista per “mantenir l’enfocament en un objec-
te que es troba a una distància curta” i que, “inconscientment,
la mitjana de parpellejos per minut baixa considerablement”.
Això fa que els ulls s’assequin i s’irritin i provoca fatiga ocular. El
Col·legi Nacional d’Òptics-Optometristes, així com molts altres
experts, engloben aquests símptomes dins de l’anomenada
síndrome visual informàtica, i ofereixen alguns consells per
pal·liar-ne l’impacte. Recomanen apartar la mirada de la panta-
lla durant vint segons cada vint minuts, regular la brillantor de
la pantalla, recordar parpellejar amb freqüència i fer servir go-
tes humectants (llàgrimes artificials) quan sigui necessari.

Protegir els ulls de les pantalles

Els experts aconsellen apartar la mirada de la pantalla 
durant aproximadament vint segons cada vint minuts

Les claus

Recorda parpellejar amb freqüència per evitar la sequedat 
ocular: deixem de fer-ho inconscientment davant la pantalla

Si tot i això et notes els ulls molt secs, pots fer servir gotes 
humectants, també conegudes com a llàgrimes artificials
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