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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anna Utiel 
BARCELONA

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

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

Isabel Alonso: 
“Sovint els equips
mèdics no coneixen bé
els drets dels pacients”
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Han intentat desnonar
un home de 92 anys

amb un 75% discapacitat
(grau 2 de dependència) per l'impaga-
ment d'un mes de la quota de lloguer (té
contracte des de 1959) al Camp de l'Ar-
pa del Clot. Una veritable vergonya que
es repeteix constantment a la Barcelo-
na del segle XXI.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Muchos niños viven
desde siempre en su

casa el infierno del mal-
trato. ¿Creéis que un padre maltratador
autorizaría a sus hijos a acudir a una char-
la informativa sobre violencia de géne-
ro? No. Así evitan la posibilidad de que
el niño pueda hablar y denunciar. Y
esto existe.

@bearicoactriz

Impresiona ver como
las armas usadas contra

la sociedad catalana aho-
ra van contra el resto: acusación de gol-
pismo, jueces contra políticos, militares
franquistas amenazando, ahora la es-
cuela. ¿Sacará alguna conclusión la iz-
quierda que se unió a la derecha cuado
le tocó a Catalunya?

En menys de vint dies
de gener, tres feminici-

dis. Homes que assassi-
nen dones amb les quals han tingut al-
guna relació. Ara un Mosso d’Esquadra,
amb arma reglamentària, guardià de l'or-
dre i la llei... i us estranya que acumulem
odi? #EnsVolemVives #NiUnaMés #NiU-
naMenys.

@junyopir@AlbanoDante76@CarlesVinyas

La lupa

per Jaume Martorell

Doctrina Junqueras
Els subscriptors de l’ABC, el Mundo o
El País deuen haver passat un Nadal
desconcertant, sense entendre ben bé
què succeïa entre el 19 de desembre,
quan el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) va reconèixer com a di-
putat Oriol Junqueres, i el 6 de gener,
quan el Parlament Europeu va confir-
mar que era eurodiputat des del 2 de ju-
liol. Possiblement, el nostre lector
“constitucionalista” es preguntarà per-
què les institucions europees afavorei-
xen un moviment “euroescèptic” i “su-
premacista”.
La decisió del TJUE i la posterior ac-

tuació del Parlament Europeu suposa
un cop definitiu als esforços de la Es-
paña Global per a presentar l’inde-
pendentisme com un perillós movi-
ment anti-europeu, tot desdibuixant l’in-
dependentisme i els seus referents in-
ternacionals. S’ha intentat fer creure a
Europa que l’independen-
tisme català és més similar
al Brexit que no a l’Scottish
National Party. 
Propaganda sense fona-

ment. Ni demoscòpicament
ni programàticament l’in-
dependentisme s’assembla
al Brexit. El moviment del Brexit està
basat en un nacionalisme identitari
d’Estat que ha atret sobretot les capes
altes de la població, el món rural, els més
grans i aquells sense educació univer-
sitària. El carril central de l’indepen-
dentisme, tal com explica Joan Manu-
el Tresserras, s’ha embolcallat en un re-
publicanisme cívic que enllaça la lluita
per l’autodeterminació amb altres re-
ivindicacions socials. De fet, tal com
apunta el politòleg Lluís Orriols, els par-
tidaris a la independència actuen mo-
guts per motivacions de caire instru-
mental, mentre que els contraris actu-
en per motivacions de caire més iden-
titari. També, tal com el periodista de

dades Roger Tugas ha analitzat, ten-
deixen a tenir actituds més xenòfobes.
En resum, l’independentisme català
s’assembla més a l’independentisme es-
cocès, mentre que l’unionisme té més
punts en comú amb el nacionalisme dels
brexiters, per molt que l’Estat vulgui fer
passar bou per bèstia grossa. 
La Doctrina Junqueras, la decisió del

TJUE que reconeix que Oriol Junque-
ras és eurodiputat des del moment de
la proclamació dels resultats, ha clari-
ficat qui es creu de debò en les institu-
cions europees. Si demoscòpicament l’u-
nionisme és més similar al Brexit, l’ú-
nic trencament amb la legalitat europea
s’ha produït per part del búnquer judi-
cial de l’Estat. 
La decisió del TJUE estableix que els

membres del Parlament Europeu són
representats directes del poble europeu
i que els estats membres no poden

condicionar l’accés a la condició d’eu-
rodiputat a un ciutadà que ha estat es-
collit en les eleccions europees. Certifi-
ca que la repressió posterior a l’octubre
del 2017 s’ha fet sense cap tipus de res-
pecte pels drets fonamentals de la ciu-
tadania. Si Junqueras és eurodiputat des
del 2 de juliol, la seva immunitat només
pot ser revocada pel vot del Parlament
Europeu, per tant el TS no podia dictar
sentència. No només la sentència hau-
ria de ser nul·la, sinó que també ho han
estat les suspensions dels diputats al
Congreso i al Senat sense suplicatori. No
hi ha hagut escrúpols a l’hora de vio-
lentar drets bàsics. I el Suprem s’ha ra-
tificat en aquest abús.

L’Estat espanyol no ha dubtat a fer
les institucions europees còmplices.
L’anterior president del Parlament Eu-
ropeu, Antonio Tajani, soci de Berlus-
coni, va vetar l’entrada de Puigdemont
i Comín. El TJUE va permetre al nou
president, el socialdemòcrata David
Sassoli, girar full, malgrat no resistir
l’embat del TS i finalment suspendre
Junqueras. No obstant, es reconeix
que hi va haver un eurodiputat que no
va poder exercir durant mesos i suspès
sense vot al Parlament Europeu. No és
descabellat suposar que Sassoli va pres-
sionar l’Estat espanyol, en una roda de
premsa pública, pensant que el Tribu-
nal Suprem no s’atreviria a desoir el
TJUE, però que un cop ho va fer no s’ha
vist amb prou força com per a mante-
nir el pols. 
En l’agenda immediata hi ha tres òr-

gans i tres decisions rellevants. ERC pre-
sentarà recursos tant a la co-
missió d’Afers legislatius del
Parlament Europeu com al
Tribunal General de la UE
respecte de la decisió de
Sassoli de suspendre Jun-
queras. Les advertències pú-
bliques de Koen Lenaerts, el

president del TJUE, exigint a la Co-
missió europea no fer cap concessió en
defensa dels drets civils i els valors eu-
ropeus i citant expressament la proli-
feració de mesures cautelars semblen
apuntar que la decisió del Suprem no ha
caigut gaire bé entre l’estament judicial
europeu. 
El debat de fons és si la UE és una

comunitat democràtica de drets com-
partits o un club d’estats que condicio-
nen la democràcia i els drets civils a la
seva arbitrarietat. La resposta de les ins-
titucions europees als dilemes plante-
jats per l’independentisme català con-
tribuiran a moure substancialment la
Unió cap a un dels dos models. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets

compartits o un club d’estats arbitrari

Els semàfors

Endesa
Endesa va trigar quatre dies a arreglar

l’avaria que va provocar talls de llums en
diversos blocs del carrer Cartellà. Tot i

que l’origen del problema no era respon-
sabilitat seva, els veïns es queixen del
mal servei per solucionar l’avaria. 

pàgina 8

Festival Cítric
El festival de cultura crítica i popular
arriba a la seva sisena edició havent-se
convertit en un referent al districte. El
primer protagonista del festival serà
l’actor Alberto San Juan. Albert Pla és
un dels grans noms d’aquesta edició. 

pàgina 8

CF Montañesa
L’equip de Dani Andreu segueix disparat
cap a Tercera. La Monta no falla i enca-

dena victòria rere victòria cada cap 
de setmana, cosa que li serveix per 

poder veure els seus principals persegui-
dors, Santboià, Ascó i Gavà, més lluny.

pàgina 20
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Tensió a l’Audiència Pública
pels últims desnonaments1

2
Revés polític a la reivindicació
veïnal sobre Maladeta

Presenten la renovació de la seu dels Propis

Exhibició de Martín per
defensar el seu títol europeu

El Circ d’Hivern de l’Ateneu
Popular enceta la 24a edició

El + llegit líniaNouBarris.cat

3

4

5

@Carles_Domenech: Ansu Fati. Entra al
camp al minut 84:15. El joc es reprèn al minut
84:25. Marca al 85:54. En un 1 minut i 29 se-
gons de joc toca la pilota 5 vegades i fot un gol. 

@carlesral: L’únic grau que podem ac-
ceptar els catalans és l’Amnistia i la lliber-
tat per a totes les nostres persones repre-
saliades. 

@jordimunozm: L’autodeterminació es ne-
gocia. Es pot discutir quan, com, amb qui, en
quins termes, etc. Però l’argument “no es ne-
gocia” em sembla excessivament primari.

Safata d’entrada

Des de dimarts 21 de gener, ja fa
cent dies que el moviment ve-
ïnal tallem l'avinguda Meridiana
de Barcelona, manifestant-nos
per la sentència del TS contra els
nostres representants polítics i
socials, així com en record dels
nostres exiliats i exiliades. En
aquests dies hem anat fent acti-
vitats de tota mena, reivindicati-
ves i lúdiques, amb pluja, vent i
les inclemències que vinguin,
perquè no oblidem que els que
són a la presó o exili realment
ho passen pitjor.
Així mateix, podríem es-

criure una recopilació de fets
contraris a la nostra manifesta-
ció pacífica: algunes activitats
policials, alguns conductors i
vianants agressius, les intimida-
cions unionistes (ara ja progra-
mades), la presència del “ma-
quinavaja”, etc. 
Malgrat tot això, continuem

pensant que hem de seguir com
a recordatori de la injusta situa-
ció dels nostres dignes presos,
preses, exiliats i exiliades.

Meridiana, 100
per Amadeu Palliser

Els intocables
per Jordi Lleal 

Fa anys, per la televisió es va
veure una sèrie americana de
gran èxit, sobre les aventures
d’Eliot Ness, un policia que va
organitzar un escamot amb po-
licies que no eren corruptes,
com sí que ho eren molts dels
seus companys. Es tractava de
fer net a Chicago de gàngsters i
malfactors, amb uns mètodes
certament expeditius, més o
menys legals i justificables.   
Sembla que, avui dia, tam-

bé es dona el cas que un esta-
ment de l’estat espanyol, com
és el cos de la judicatura, pre-
tén estar per sobre del bé i del
mal, que no admet crítiques a
les seves actuacions, com la de
Pablo Iglesias declarant: “El
TJUE defensant la immunitat
d’Oriol Junqueras és una hu-
miliació i deixa en mal lloc a la
justícia espanyola”. De segui-
da, els capitostos del CGPJ
emeten una nota duríssima
demanant a Iglesias “prudèn-

cia, mesura i responsabilitat
institucional per evitar la uti-
lització política de la justícia”.
Increïble! La Moncloa respon
que els membres d’aquest es-
tament estan en funcions per
haver finalitzat el seu mandat.
El poder judicial critica el go-

vern de Pedro Sánchez pel no-
menament de la ministra de
Justícia en funcions, Dolores
Delgado, com a fiscal general de
l’Estat. Curiosament, se’ls fa la
pell molt fina quan reben críti-
ques, quan ells mateixos són uns
barroers a l’hora de tractar els
altres, com es demostra amb el
tracte a les organitzacions i als
ciutadans independentistes.
Mentrestant, a l’hora del no-
menament de membres del TC
i del CGPJ, la dreta, molt de dre-
ta i ultradreta, van posant bas-
tons a les rodes. 
S’està preparant una baralla

de galls al corral de la política es-
panyola. Al temps!

Les millors
perles

El món té un nou heroi. Es diu Diego i és una tortuga mascle de
100 anys que ha salvat la seva espècie, que estava en perill
d’extinció. El seu mètode no té cap misteri: ha tingut moltes re-

lacions sexuals. De fet, n’ha tingut tantes que prop d’un 40% de la
població actual de la seva espècie és descendència seva.

Netflix va haver de retirar un enorme anunci que acabava
de col·locar a un edifici de la Gran Via de Madrid. Era una
publicitat de la sèrie ‘Sex Education’ on es podia llegir una

frase sexual explícita. Netflix Espanya va compartir la notícia al
seu compte de Twitter i va dir: “Hemos durado poco”. 

Un gran pas per a la lluita contra el càncer: l’equip dirigit per
l’investigador català Joan Massagué, de l’Institut Sloan Kette-
ring de Nova York, ha descobert l’origen de la metàstasi del

càncer. Aquesta fita científica suposarà un abans i un després per a
la recerca de la cura d’aquesta malaltia tan greu i comuna.

Brad Pitt i Jennifer Aniston han il·lusionat els seus fans
amb el retrobament que han protagonitzat als premis
SAG. Les imatges de tots dos mirant-se amb tendresa i or-

gull i agafant-se de les mans han donat esperances als milers
de persones que encara no han superat la seva ruptura.

Cop dur per a la família reial britànica. Harry i Meghan, fins ara
ducs de Sussex, han deixat els seus títols nobiliaris i ja no apa-
reixeran en els actes públics de la Corona. La jove parella ha

decidit emprendre el seu propi camí, allunyats del món que atacava
la Princesa Diana i ara començava a fer el mateix amb Meghan.

A les xarxes

@MariaCuso: El Premi Gaudí a Millor
Pel·lícula és per a 'Els dies que vindran', el
relat personalíssim d'un embaràs, dirigit
per Carlos Marques-Marcet.

@soler_toni: Trapero va intentar que l'1-
O no acabés amb un festival de violència
indiscriminada contra gent indefensa. Per
això el jutgen.

#TraperoAJudici

@chucksantesteve: A casa hem penjat
una foto del Tomàs Molina i estem tots
agenollats demanant-li que neutralitzi la
borrasca.

#TemporalGlòria #PremisGaudí
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Nou Barris

SERVEIS BÀSICS4Un grup de
veïns del barri de Vilapicina i la
Torre Llobeta va decidir tallar el
trànsit de l’avinguda dels Quin-
ze el passat 21 de gener, tot i el
mal temps provocat pel tempo-
ral Gloria, en senyal de protesta
pel tall de llum que estaven pa-
tint en els seus pisos des de qua-
tre dies abans.
Els veïns eren del carrer Car-

tellà, d’un total de set portals, i des
del 18 de gener es quedaven cons-
tantment sense llum, cosa que els
estava provocant greus compli-
cacions en el seu dia a dia. L’ori-
gen de tot plegat era una fuga d’ai-
gües fecals a causa del trencament
d’un baixant a l’edifici del núme-
ro 21-23 de l’avinguda dels Quin-
ze. Les aigües fecals queien a so-
bre un transformador. 
Els veïns afectats, aproxima-

dament uns 200, acusen la co-
munitat d’aquest bloc de no so-
lucionar el problema. A banda,
un dels afectats, explica a Línia

Nou Barris que la informació
que en tot moment van rebre
d’Endesa sobre l’estat del pro-
blema va ser poca i confusa.
Aquest veí, que té un nadó, ex-
plica que hi va haver talls “de 8
i 11 hores”. 
En paral·lel, Joaquim Forns,

de l’Associació de Veïns de la To-

rre Llobeta i Vilapicina explica a
Línia Nou Barrisque el problema
“es va repetint un parell de cops
a l’any des de fa temps”. De fet
Forns explica que la reparació de
l’avaria que va fer el 21 al vespre
Endesa és provisional i que s’han
de fer unes obres per arreglar el
problema de forma definitiva.   

Els afectats són veïns del carrer Cartellà. Foto: Google Maps

Uns 200 veïns pateixen talls 
de llum durant quatre dies 

» Els afectats viuen al carrer Cartellà, a Vilapicina i la Torre Llobeta
» L’origen del problema és un bloc de l’avinguda dels Quinze

Mor un motorista en un
accident al passeig Maragall
TRÀNSIT4Un motorista de 33
anys va morir el passat 19 de ge-
ner en un accident de trànsit a
l’alçada del número 335 del pas-
seig Maragall, al barri de Vila-
picina i la Torre Llobeta. 
El sinistre va tenir lloc al

voltant de dos quarts de nou del
vespre, quan el motorista va
impactar bruscament contra el
lateral d’un cotxe. Les causes de
l’accident segueixen sota la in-
vestigació de la Unitat d’Inves-
tigació i Prevenció de l’Acciden-

talitat de la Guàrdia Urbana. Al
lloc dels fets s’hi van desplaçar
els Bombers de Barcelona i els
Serveis d’Emergència Mèdics,
que no van poder fer res per sal-
var la vida de l’home. Es tracta
de la primera víctima de l’any
per accident de moto i la segona
en accident de trànsit.
Els veïns de la zona han de-

nunciat en més d’una ocasió
que la velocitat de molts vehicles
al passeig Maragall és superior
als 50 quilòmetres per hora.

FESTIVAL4El festival de cultu-
ra crítica i popular Cítric s’ha
convertit des de fa temps en un
referent de l’escena cultural del
districte. A partir del 9 de febrer
viurà la seva sisena edició, que
tindrà la por i la violència com
a temàtiques principals i que un
any més es farà a l’Ateneu Po-
pular 9 Barris.
El tret de sortida tindrà com

a protagonista l’actor Alberto
San Juan, que amb la seva Ban-
da Obrera interpretarà l’obra

‘Lorca en Nueva York’. San
Juan fa un monòleg acompan-
yat de música en directe basat
en les composicions del llibre
‘Poeta en Nueva York’ de Fede-
rico García Lorca, que va es-
criure durant la seva estada a
Amèrica.
El segon nom del festival,

que pujarà a l’escenari el 28 de
febrer, és dels que no deixa in-
diferents. Es tracta del d’Albert
Pla, que representarà el seu da-
rrer treball artístic, ‘Miedo’, on

amb el seu estil irònic parla de
les pors que les persones expe-
rimenten al llarg de la seva vida.
El tercer nom del Cítric serà

el de Sílvia Albert Sopale, que el
14 de març arribarà a Nou Ba-
rris amb la seva comèdia dra-
màtica ‘No es país para negras’.
Els dos últims noms del festival
seran el d’Iria Pinheiro amb
‘Anatomia dunha serena’ (29
d’abril) i els d’Isa Calderón i Lu-
cía Lijtmaer  amb ‘Deforme se-
manal’ (23 de maig).  

L’hora de la cultura àcida

Successos | Detingut per amenaçar una dona amb un ganivet 
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 9 de gener un noi de 19 anys, amb antecedents policials
per delictes contra el patrimoni, per amenaçar una dona amb un ganivet de cuina a la recepció

de la comissaria del districte. La víctima, que esperava per ser atesa, no va patir cap lesió.

Alberto San Juan serà l’encarregat d’obrir el Cítric 2020. Foto: ACN
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El Bicing arribarà a l’abril
a cinc barris més del districte
MOBILITAT4Cinc barris més
del districte  –Canyelles, Roque-
tes, Verdun, Trinitat Nova i Ciu-
tat Meridiana– tindran servei de
Bicing a partir del mes d’abril.
L’arribada del servei en

aquests barris s’emmarca en la
segona fase del desplegament del
nou Bicing. D’aquesta manera,
Nou Barris passarà a tenir 16 pa-
rades més, cosa que farà que la
xifra total sigui de 29. 

INAUGURACIÓ
Per tal de celebrar la col·locació
de noves parades de Bicing al
districte, el passat 13 de gener es

va inaugurar la que s’ha col·locat
a la cantonada de Via Favència
amb Artesania.
En el conjunt de la ciutat, el

parc de bicicletes elèctriques
passarà de 1.000 unitats a 2.000,
ja que des de fa temps s’ha de-
tectat una alta demanda. Un
cop s’acabi la segona fase del des-
plegament, el nombre total de bi-
cicletes que hi haurà al conjunt
de Barcelona serà de 7.000. Un
any després que el nou model de
Bicing, que barreja bicis normals
i elèctriques, entrés en funcio-
nament, l’ús del servei ha aug-
mentat un 9%.

HABITATGE4Després de molts
anys augmentant sembla que el
preu del lloguer a Nou Barris co-
mença a tocar sostre. Això, com a
mínim, és el que s’observa en les
últimes xifres publicades per la Ge-
neralitat a partir de les fiances di-
positades a l’Institut Català del Sòl. 
Així doncs, les xifres més re-

cents, que fan referència al preu
del tercer trimestre de l’any pas-
sat, mostren com a Nou Barris el
cost mitjà de llogar un pis és de
702 euros. Si es compara amb el
segon i el primer trimestre del
2019, la situació era molt igual, ja
que llavors l’import era de 705 i
695 euros respectivament. És a
dir, durant els tres primers tri-
mestres de l’any passat el preu
sempre va rondar els 700 euros.
Ara bé, cal veure com acaba d’e-

volucionar aquesta tendència, ja
que si es fa la comparativa entre
amb el tercer trimestre del 2018,
llavors el que es pagava de mitja-
na eren 680 euros.

D’altra banda, per comprovar
l’augment dels darrers anys no-
més cal mirar una mica enrere. A
finals del 2014, fa una mica més
de cinc anys, llogar un pis al dis-
tricte tenia un cost mitjà de 520
euros. També, però, cal apuntar
que l’any 2008, quan la crisi va
esclatar però els preus no havien
començat a caure, el preu del llo-
guer era de 695 euros, gairebé
igual que ara.

ELS BARRIS
Actualment, pel que fa als  13 ba-
rris del districte, el més car és Vi-

lapicina i la Torre Llobeta, on es
paguen 792 euros de mitjana. En
segon lloc hi ha Porta (749 euros)
i en tercer lloc la Guineueta (721
euros). Fora del podi la llista se-
gueix amb Canyelles (714 eu-
ros), Verdun i la Prosperitat, on
el preu és exactament el mateix
(696 euros), el Turó de la Peira
(690 euros), Trinitat Nova (618
euros) i Roquetes (612 euros). 
Per últim, el barri més barat

és Ciutat Meridiana, on es pa-
guen 533 euros de mitjana. So-
bre Can Peguera, Torre Baró i
Vallbona no hi ha xifres. 

Llogar un pis ara costa 180 euros més que el 2014. Foto: Línia Nou Barris

El preu del lloguer al districte
s’estabilitza en els 700 euros

Durant els tres primers
trimestres de l’any 
passat el preu va rondar
sempre els 700 euros
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4Humberto Rivas i Can Basté ja
tenen la seva plaça a Nou Barris.
Tots dos espais es van inaugurar
el dissabte 18 de gener, en una
festa que va incloure la desco-
berta de les dues plaques i una
programació d’activitats amb un
joc de pistes familiar sobre el fo-
tògraf argentí, organitzat pel
Centre Cívic Can Basté a través de
la seva entitat gestora Turó Acció
sociocultural; una visita guiada al
nucli històric de Santa Eulàlia
de Vilapicina, a càrrec del Grup
d’Història de Nou Barris, i una fi
de festa amb la música en directe
de The Funktonics. 

Va ser un acte molt emotiu
que va comptar amb la presèn-
cia de familiars d’Humberto Ri-
vas (la seva vídua, fills i nets). Un
dels seus fills, Salvador Rivas,
va participar en la descoberta de
la placa juntament amb la regi-
dora del districte, Marga Marí
Klose, i el president de l’asso-
ciació de veïns i veïnes del Turó
de la Peira, Antonio Silva. I abans,
durant els parlaments, va poder
expressar públicament l’agraï-
ment de la família per aquest
merescut reconeixement al seu
pare. 

La nova plaça d’Humberto
Rivas, ubicada entre el centre cí-
vic Can Basté, el santuari de
Santa Eulàlia de Vilapicina i el
mercat de la Mercè, és un ho-
menatge a aquest fotògraf ar-
gentí nascut a Buenos Aires l’any

1937 i que l’any 1976 va haver de
marxar amb la  família del seu
país a causa del cop d’estat mi-
litar. La seva arribada a la Ciutat
Comtal va ser una autèntica re-
volució per a la fotografia crea-
tiva, que en aquells moments es
trobava en una situació de mar-
ginalitat respecte d'altres disci-
plines artístiques, i el 1982 va
participar activament en el llan-
çament de la primera edició de
la Primavera Fotogràfica de Bar-
celona, un esdeveniment pioner
a Espanya que va renovar els
conceptes i els paràmetres de
l'art contemporani i en va si-
tuar la fotografia al capdavant.

Però Humberto Rivas va ser,
també, pedagog. Així, va entrar
en contacte amb les noves ge-
neracions de joves fotògrafs i
fotògrafes que sentien l'estímul
que els brindava la seva obra i la
seva experiència, i al seu vol-
tant van sorgir grups dinàmics i
creatius que van trobar en l'au-
tor un esperit receptiu i estricte
que el consideraven un mestre
de la fotografia pura. De fet, el
mateix Espai Fotogràfic Can Bas-
té va tenir la sort de poder-lo
gaudir durant molts anys com a
professor. 

El 1997 va rebre el Premi
d’Arts Plàstiques Ciutat de Bar-
celona, el 1998 el Premi Nacional
de Fotografia del Govern es-
panyol, i un any després, el 1999,
se li va concedir a Argentina el

Premio Konek. L’any 2009 va re-
bre la Medalla d’Or al Mèrit Ar-
tístic, just després de la seva
mort. 

EDIFICI HISTÒRIC
De la seva banda, la plaça de Can
Basté, situada davant del mateix
centre cívic, és un tribut a aquest
equipament, amb molts anys
d’història. De fet, és una de les
darreres masies que encara res-
ten dempeus a Barcelona. L’espai
té més de 300 anys i ha passat
per diverses etapes abans de
convertir-se en l’actual centre cí-
vic. Va començar sent una masia,
a finals del segle XIX es va uti-
litzar com a rectoria de la capell
i, més endavant, va ser utilitzat
com a casa d’estiueig, escola de
música i, fins i tot, magatzem de
flors artificials. Fruit de la rei-
vindicació veïnal des dels anys
setanta i de la voluntat del dis-
tricte municipal democràtic per
recuperar el patrimoni arqui-
tectònic de Nou Barris, el cen-
tenari casalot es va convertir el
1995 en un centre cívic.

Actualment està gestionat
per l’associació Turó Acció so-
ciocultural (TASC) i organitza
nombroses activitats socials i
culturals de lleure i participa-
ció ciutadana. Durant els da-
rrers vint anys ha anat con-
vertint-se progressivament en
un important espai de refe-
rència fotogràfica.

Doble homenatge al Turó
»Humberto Rivas i Can Basté ja tenen les seves places al districte, que es van inaugurar el 18 de gener

»Rivas va ser una figura clau de la fotografia creativa a la ciutat i Can Basté és un espai històric 

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

Les places es van inaugurar el passat 18 de gener. Fotos: Districte

4Can Basté acull fins al pròxim
dia 8 de febrer l’exposició ‘Hue-
llas’, cedida per l’Arxiu Fotogràfic
de Barcelona.

Aquest treball, dut a terme
entre els anys 1995 i el 2005, ar-
ticula un projecte complex, ja
que, en un període de deu anys,
Humberto Rivas va rastrejar la
geografia cercant escenaris i in-
dividus vinculats, d’una manera
o altra, a la Guerra Civil: Terol, Bel-
chite, Corbera d’Ebre, Figueres,
Barcelona… Però també Mont-

serrat, Filo, Encarnación, José
María o Eduardo; imatges que
posen noms i cares a unes veri-
tats que indefectiblement el pas
del temps acabarà esborrant
amb tota probabilitat

Tant si es tracta de rostres de
persones com de ruïnes o faça-
nes, les fotografies despleguen
un paisatge essencial fet d’ab-
sències i temps acumulat. La
mirada silenciosa dels individus
i l’obsolescència dels objectes
evoquen la memòria callada.

‘Huellas’, a Can Basté

Barris al dia
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4Ciutat Meridiana, Torre Baró i
Vallbona disposen des de fa prop
de dos mesos d’un nou equipa-
ment municipal, l’Espai Zona Nord.
Situat a l’avinguda Escolapi Càncer,
5, és un espai en el qual la ciuta-
dania troba integrats tres serveis de
primer ordre sota el mateix sostre:
la nova Oficina d’Habitatge, l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de la Zona
Nord i el Punt d’Assessorament
Energètic. La seva confluència pre-
tén oferir una atenció integral al veï-
nat i fomentar-hi les sinergies. Així
mateix, la nova ubicació a la vora de
les estacions de tren i metro, de di-
verses parades de bus i del pont
que comunica amb Vallbona, apro-
pa els serveis als tres barris just da-
vant la plaça Eucaliptus.  

OFICINA D’HABITATGE
L’espai compta amb una nova Ofi-
cina d’Habitatge, que complementa
i depèn de la ja existent a la Seu del
Districte. Aquest nou servei vol
apropar al veïnat de la Zona Nord
els serveis que el Consorci d’Habi-
tatge de Barcelona ofereix a través
de la xarxa d’oficines d’habitatge de
la ciutat. Així, aquí us podreu ins-
criure al Registre de Sol·licitants
per a les adjudicacions d’habitatge
de protecció oficial, informar-vos
dels ajuts disponibles, i rebre as-
sessorament legal i acompanya-
ment en matèria d’habitatge.
L’horari d’atenció és de dilluns a di-
vendres, de 8.30 a 14 h. Es recomana
demanar cita prèvia al telèfon 010.

CANVIS D’ADREÇA
El Punt d’Assessorament Energètic
Zona Nord estava ubicat fins ara al
Centre Cívic Zona Nord. Avui, als
nous locals de la plaça Eucaliptus
hi trobareu el mateix servei de su-
port i orientació en cas que vul-
gueu, d’una banda, millorar l’efi-
ciència energètica de la vostra llar
optimitzant els serveis d’electrici-
tat, aigua i gas, o de l’altra, mante-
nir casa vostra en unes condicions
energètiques adequades quan la
vostra situació econòmica sigui
complicada o si ja heu rebut l’avís
d’una companyia subministrado-
ra. Aquí, també podreu tramitar
ajuts o multes, fer gestions amb les
companyies subministradores, de-
fensar els vostres drets denun-
ciant les companyies subminis-
tradores en cas d’incompliment de
la legislació vigent, i, finalment, tra-
mitar informes d’exclusió residen-
cial o contactar amb els serveis so-
cials. Aquí us atendran de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, i dijous a la
tarda de 15 a 18.30 h.

TRÀMITS MUNICIPALS
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de la
Zona Nord estava situada fins ara
al carrer Costabona, a Ciutat Meri-
diana. Però la nova oficina no can-
via en res l’anterior. Continua sent
l’espai per obtenir informació ge-
neral sobre la ciutat  i sobre els trà-
mits i gestions municipals. 

A més, la ciutadania hi pot
presentar queixes i/o suggeri-

ments sobre el funcionament dels
serveis públics de la ciutat, i dur a
terme tràmits com actualitzar el pa-
dró d’habitants. També s’hi pot
sol·licitar la targeta rosa, un servei
de caràcter social impulsat per l'A-
juntament a l’abast de totes aque-
lles persones majors de 60 anys o
amb una discapacitat igual o su-
perior del 33% acreditada i amb
pocs recursos econòmics. Aques-
ta targeta facilita tota una sèrie de
descomptes i avantatges en un
gran nombre d’establiments i en-
titats -tant de Barcelona com de l'à-
rea metropolitana-, en l’ús dels
transports públics a la ciutat, i en
molts serveis i productes d’interès
com la cultura i el lleure (teatres, ci-
nemes, museus, llibreries...), la sa-
lut (odontologia, fisioteràpia, òp-
tica...), la bellesa (perruqueria i es-
tètica), o els esports (centres es-
portius públics i privats). 

A l’OAC, a més, es poden dur a
terme altres tràmits, com els rela-
cionats amb la Hisenda Municipal
en la gestió de multes, peticions de
duplicats o canvis en les domici-
liacions, i també amb la inscripció
censal dels animals de companyia,
que és obligatòria quan es tracti de
gossos, gats, fures i altres animals
salvatges en captivitat. 

Per fer els tràmits a l’OAC cal
demanar cita prèvia, al quiosc de
tràmits, trucant al 010 o a ajunta-
ment.barcelona.cat/cita. L’horari
d’atenció és de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14 h.

Més serveis, més proximitat
» El nou Espai Zona Nord agrupa sota el mateix sostre l’OAC, el PAE i la nova Oficina d’Habitatge
»Aquest nou equipament municipal, situat a l’avinguda Escolapi Càncer, es va estrenar fa dos mesos 

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

L’Espai Zona Nord incorpora una nova Oficina de l’Habitatge per a Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona. Fotos: Districte

4La nova antena de l’Oficina
d’Habitatge és un dels projectes
del Pla de Barris de la Zona Nord,
molt castigada pels desnona-
ments, per la presència d’habi-
tatges amb manca d’accessibilitat
i de comunitats veïnals vulnera-
bles, i per les deficiències en ma-
tèria energètica. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament,
a través d’aquest pla, està des-
plegant un ventall de mesures
destinades a defensar el dret de la
ciutadania a l’habitatge com ara

ajuts per a la rehabilitació dels
immobles i la millora dels serveis
d’atenció als veïns i veïnes. 

Concretament, el Pla de Ba-
rris va establir una línia d’ajuts
per rehabilitar l’interior dels ha-
bitatges així com els elements
comuns de les finques (escales i
entrades). En paral·lel s’estan
duent a terme accions de difusió
i formació en eficiència energè-
tica en espais comunitaris per
contribuir a defensar els drets
energètics de la ciutadania.

Un projecte del Pla de Barris

Barris al dia
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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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veïns en línia

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.



Serveis

| 16

Gener 2020líniaNouBarris.cat

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.



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

17 | 

líniaNouBarris.catGener 2020



líniaNouBarris.cat Gener 2020

Comerç

| 18

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.

El comerç de la ciutat
rep un notable alt

ENQUESTA4El darrer Informe
de Comerç publicat per l’Ajunta-
ment mostra com la ciutadania
puntua amb un notable alt el co-
merç de la ciutat.
Concretament, les respostes

inclouen un 8,1 a l’oferta comer-
cial, un 7,9 als horaris comercials
i un 7,7 a l’atenció rebuda. La va-
loració és similar a la d’altres In-
formes de Comerç.
Concretament, el 86% dels

enquestats asseguren sentir-se
“molt o bastant satisfets” amb l’o-
ferta comercial de Barcelona,
mentre que un 10 % se senten “sa-
tisfets”. La gent que assegura
sentir-se “poc o gens satisfeta”

amb l’oferta comercial només re-
presenta el 3 % del total.
Pel que fa als tipus de comer-

ços, la meitat de les persones en-
trevistades coincideix a assenya-
lar la botiga de barri i la botiga es-
pecialitzada com els establiments
on se senten més ben atesos,
mentre que un 22 % se senten més
ben atesos als mercats municipals
i un 14,4 % als supermercats.
Segons la regidora de Co-

merç, Montserrat Ballarín,
aquestes xifres mostren “la sa-
tisfacció dels ciutadans amb el
comerç barceloní”. Ballarín creu
que el comerç de la ciutat repre-
senta “un model d’èxit”.

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

Es constitueix una 
taula de treball per
repensar les activitats
de Nadal de l’any que ve

Mercats | Nou pas en el procés de digitalització
Els mercats de la ciutat han fet un nou pas endavant per modernitzar-se després
que recentment l’Institut Municipal de Mercats hi hagi instal·lat fibra òptica. D’a-
questa manera es millora la capacitat dels negocis d’estar al dia tecnològicament.
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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 de fer canvis. No
podem continuar funcionant
com fa 30 anys, obrir la botiga i
esperar que vinguin els clients o
fer una xocolatada i pensar que
això serà suficient per atreure
gent al nostre eix comercial. Hem
de treballar en noves fórmules i
aconseguir que l’experiència a les
nostres botigues, als nostres ei-
xos, sigui sensacional. I amb això
no em refereixo només a una
experiència a nivell visual, vir-

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

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

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

Des de fa anys Barcelona Co-
merç reclama l’adopció dels
BID’s com a models de gestió
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 plegat en parlem amb el president de l’entitat, Salva Vendrell.

Foto: Barcelona Comerç

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

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE BARCELONA COMERÇ

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

Entitat referent | 24 eixos comercials
Barcelona Comerç és l’entitat de referència del comerç barceloní. Sota el seu 
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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Esports

La recta final del 2019 i l’inici de
l’any nou (que han coincidit tam-
bé amb els últims partits de la
primera volta i l’inici de la sego-
na) han servit perquè la Monta
ampliï la distància sobre els seus
principals perseguidors, el Sant-
boià, l’Ascó i el Gavà.
I és que les ensopegades d’a-

quests conjunts, combinades amb
la fiabilitat i la solidesa del con-
junt de la Prosperitat fan que els
de Dani Andreu ja tinguin 10
punts d’avantatge sobre el segon
al capdavant de la classificació.
Cap dels tres equips que, sobre el
paper, aspiraven a treure-li el
primer lloc a la Monta estan pro-
tagonitzant una bona arrencada
d’any, de manera que els groc-i-
negres han aprofitat per fer els
deures i obrir una escletxa que, tot

i que no és decisiva, serà impor-
tant de cara a assolir l’ascens
sense haver de jugar la promoció.
L’equip, doncs, ja pot dir amb

la veu ben alta que depèn de si
mateix i sap quantes vegades pot
fallar des d’ara i fins que s’acabi
la lliga, a finals de maig. Després
de tancar el primer mes de l’any

amb un partit a Cornellà contra
el Sant Ildefons, els homes d’An-
dreu (que a principis d’any van
anunciar el retorn del porter Jose
Segovia) rebran la visita de la UE
Tàrrega el 2 de febrer, visitaran el
camp de l’Alcarràs sis dies més
tard i jugaran un partit decisiu
contra l’Ascó a la Bombonera.

La temporada dels de la Prosperitat és excel·lent. Foto: CFM

La Monta aprofita el mes per 
distanciar-se dels perseguidors
» Els de Dani Andreu tenen un marge de 10 punts sobre el segon
» Tàrrega, Alcarràs i Ascó, primers reptes durant el mes de febrer

Lorente ja coneix la data del
seu combat pel títol estatal

BOXA4Cristóbal Lorente ja sap
que durant el mes de març (fal-
ta que es concreti la data, en fun-
ció de la disponibilitat del pave-
lló de Miranda de Ebro) lluitarà
pel títol d’Espanya del pes ploma.
Estava previst que el púgil del KO
Verdun s’enfrontés al coaspi-
rant Kevin Baldospino durant el
mes de novembre de l’any passat,
però la lesió del boxejador equa-
torià establert a Castella-Lleó va
obligar a posposar el combat.
El passat dimarts 20, però, el

KO Verdun va anunciar que la
data de l’enfrontament està ga-

irebé tancada i que Baldospino
està recuperat de la lesió que el
va obligar a renunciar, tempo-
ralment, a afrontar el combat a
finals de l’any passat.
Lorente, de 23 anys, té un ba-

lanç com a professional de 10 vic-
tòries (3 per knockout) i un em-
pat, i l’any passat va vèncer els
tres combats que va afrontar, dos
dels quals van ser a la ciutat i un
altre a la Corunya. Per la seva
banda, el seu contrincant, tres
anys més vell, ha guanyat nou
combats, ha patit quatre derro-
tes i n’ha empatat dos més.

El SESE vol mantenir la seva
fiabilitat en la segona volta 

Sol ser habitual que
els equips, de qual-
sevol disciplina es-
portiva, rendeixin

millor davant l’afició que a do-
micili. En aquest sentit, el sènior
masculí del SESE és una rara
avis, ja que l’equip blau presen-
ta gairebé el mateix nombre de
victòries davant l’afició que en els
partits fora de casa. L’objectiu
dels del Virrei Amat de cara a la
segona volta, doncs, ha de ser
mantenir aquests resultats.
Després de tancar el primer

mes de l’any al Ramon Aldrufeu

contra el Calvià, el conjunt de
Xavi Pardina es desplaçarà a Sa-
ragossa per jugar contra l’Alfin-
dén el dissabte 1 de febrer. L’al-
tre partit que el sènior blau afron-
tarà en aquest tram inicial del se-
gon mes del 2020 serà a casa con-
tra el Mataró Parc Boet, però
aquest enfrontament ja serà dues
setmanes més tard que el des-
plaçament a la capital aragonesa,
ja que el segon cap de setmana
del mes que ve l’EBA s’aturarà
perquè es jugui la Lliga Catalana.
Els blaus van quedar eliminats als
quarts pel CB Mollet.

Últimes setmanes 
de vacances per a Alex Rins

MOTOCICLISME4Ja falten po-
ques setmanes perquè es dispu-
tin els primers entrenaments de
la temporada (entre els dies 7 i 9
del mes que ve al circuit de Se-
pang), de manera que Alex Rins
gaudeix de la recta final d’unes
llargues i merescudes vacances.
Convertit ja en un dels grans

noms de la categoria reina del
motociclisme, Rins afronta la
nova temporada amb ambició.
En una entrevista al portal Mo-

tosan.es, el cap de files de l’equip
Suzuki Ecstar assegura que la
moto “és molt bona en línies
generals” i que li agradaria con-
vertir-se en una llegenda per a
aquesta marca, com en el passat
ho van ser Kevin Schwantz o Bar-
ry Sheene.
En el campionat que es po-

sarà en marxa a principis del mes
de març, el de la Prosperitat tor-
narà a tenir el mallorquí Joan
Mir com a company de box.

Atletisme | Compte enrere cap a una Mitja Marató de rècord
Encara falta prop d’un mes per a la seva celebració (serà el diumenge 16 de febrer), però
la Mitja Marató de la ciutat ja ha superat el seu rècord històric d’atletes. L’organització

ja ha anunciat que més de 19.000 corredors de tots els nivells es posaran a prova.

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT
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| The Walking Dead
A The Walking Dead: Saints & Sinners podràs lluitar contra zombis a les
ruïnes de Nova Orleans i prendre decisions que afectaran el teu futur. 

La Lucía és una noia de poble normal i co-
rrent, però amaga un secret: pot parlar
amb el seu gos King. Quan decideix
passar una temporada a Madrid, té la sort
d'aconseguir la seva feina somiada com
a ajudant de la instagrammer espanyo-
la més coneguda, Claudia Mora, i a cau-
sa d’un fet inesperat es converteix en la
persona més famosa de l’estat.

No t’ho perdis

Llibres

Esto te pasa por influencer
Abel Arana

Els pocs veïns d'una zona desolada arran
de la construcció d'una presa hidroelèc-
trica intenten entendre el seu passat per
poder fer front al seu present. El Teatre Na-
cional de Catalunya i l’Institut Valencià de
Cultura es donen la mà per produir La casa
de les aranyes, de Paco Zarzoso, dirigida
per Lurdes Barba i el mateix autor.
A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La casa de les aranyes
Paco Zarzoso

Halsey ha començat el 2020 trepitjant fort
amb l’estrena del seu tercer àlbum d’es-
tudi, Manic. La cantant de Nova Jersey ha
aplegat setze cançons en aquest nou disc,
entre les quals hi ha el single Without me
i una col·laboració amb el grup de moda
de Corea del Sud, BTS. Els fans catalans
de Halsey podran escoltar tots aquests te-
mes el 7 de febrer al Sant Jordi Club.

Música

En aquesta sàtira nominada a sis Oscars,
Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), un
nen alemany que pertany a les Joventuts
Hitlerianes, descobrirà una notícia im-
pactant: la seva mare Rosie (Scarlett Jo-
hansson) té amagada una nena jueva a la
casa on viuen. Jojo s’enfrontarà a aques-
ta situació amb l’ajuda del seu amic ima-
ginari, Adolf Hitler (Taika Waititi).

Pelis i sèries

Jojo Rabbit
Taika Waititi

Manic
Halsey

Exposició de Daniela Ortiz
La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acull l’exposi-
ció ‘Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos’,

de Daniela Ortiz. L’artista, nascuda a Cusco (Perú) l’any
1985, és coneguda per criticar amb els seus treballs qües-
tions com el Dia de la Hispanitat i tot el que comporta. En
la mateixa línia, en aquesta mostra presenta una quaran-
tena de projectes realitzats durant l’última dècada, que

serveixen per denunciar les diferents violències que pateix
actualment la població migrant, tot relacionant-les amb el

passat colonialista, el racisme i el classisme imperant.

Anna Moliner (Badalona, 1984) era estudiant
de Comunicació Audiovisual quan, amb no-

més 20 anys, es va presentar a un càsting
per participar en el mític Mar i cel de Dagoll
Dagom. No només la van agafar, sinó que

durant cinc anys va treballar a la companyia.
Des d'aleshores, ha crescut com a actriu als
escenaris, però també a la pantalla petita,

amb sèries com Cites, de TV3, o Tiempos de
guerra, d'Antena 3. Més enllà de la interpre-
tació, Moliner també té un gran talent per al

ball, la música i la composició; per això, el
2014 va publicar el seu disc Scents. Després
de guanyar el premi Butaca a Millor Actriu

de Musical de 2019, el passat diumenge 19
de gener va poder mostrar totes les seves
facetes artístiques presentant la gala de la

dotzena edició dels Premis Gaudí.

A N N A  M O L I N E RQUI ÉS?
Ser actriu, però també és cantant 

Va guanyar el premi Butaca a Millor Actriu de Musical 2019

Famosos

Presentar els Premis Gaudí 2020
Va demostrar que també té talent per cantar i ballar

Felicitacions per la gala
Els usuaris l’han valorat positivament com a presentadora

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIVENDRES 31 DE GENER
19:00 Santiago Guerrero presenta la seva agru-

pació musical Setentación, que oferirà un
concert en el marc del cicle Escena oberta. / Cen-
tre Cívic Torre Llobeta.

TOTS ELS DILLUNS
17:30 El passat dilluns 13 es va posar en mar-

xa un curs de fotografia per a joves que s’a-
llargarà fins a la penúltima setmana del
mes de març. / Servei Aquí t'Escoltem! -Nou
Barris - Espai Jove Les Basses.

DIMARTS 4 I 11 DE FEBRER
16:00 Els dos primers dimarts del mes que ve

es faran les primeres sessions del taller Fem
un mapa digital del nostre barri afegint foto-
grafies i realitat augmentada. / Biblioteca Vi-
lapicina i la Torre Llobeta.

FINS AL 31 DE GENER
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

pot visitar À la ville de…, una mostra que ex-
plica la transformació que va patir la ciutat
després de la celebració dels Jocs Olímpics.
/ Centre Cívic Can Basté.

DES DEL 3 DE FEBRER
Matí-Tarda Miscel·lània serà el nom de la

mostra que fa un recull eclèctic de captures
espontànies de Soraya Diebra, veïna del
barri, baixista, guitarrista i veu del grup Los
Eléctricos / Casal de Barri de Trinitat Nova.

DISSABTE 1 DE FEBRER
12:00 Musicològics s’encarregaran d’una sessió

familiar on enfortir els vincles a través de la
música. L’activitat està pensada per a famí-
lies que tinguin infants majors de 4 anys. / Bi-
blioteca les Roquetes.

DIMECRES 12 DE FEBRER
11:00 Marta Catalán, de Viva Veu, serà la res-

ponsable de la narració La capseta de músi-
ca, que forma part del cicle Primeres passes.
/ Biblioteca Nou Barris.

DISSABTE 15 DE FEBRER
18:15 Partit de bàsquet corresponent a la di-

vuitena jornada del grup C-A de la lliga EBA
entre el SESE i el Boet Mataró. / Pavelló Ra-
mon Aldrufeu.

Montserrat Dulcet s’encarregarà de la
narració anomenada Bim bom les
campanes de Salom. / Biblioteca Zona
Nord.

Montserrat Dulcet coordinarà
una narració a la Zona Nord
Dimecres 12 de febrer a les 17:30

Una de les propostes de cara a la rec-
ta final del mes i els primers dilluns de
febrer serà aquest taller de cuina ve-
gana. Cal inscripció prèvia. / Centre Cí-
vic Can Basté.

Compte enrere per a l’inici 
d’un curs de cuina vegana
Des del 27 de gener a les 19:30

El mort i qui el vetlla i Tres homes gros-
sos seran els títols de les dues pro-
postes de microteatre de la compa-
nyia Tres Homes Grossos. / Casal de
Barri Verdun.

Una tarda de microteatre
amb Tres Homes Grossos
Divendres 7 de febrer a les 18:00

Partit de futbol corresponent a la di-
novena jornada del grup 2 de Prime-
ra Catalana entre la Monta i la UE Tàr-
rega. / Municipal de Nou Barris.

La Monta estrenarà el 
febrer rebent la UE Tàrrega
Diumenge 2 de febrer a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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