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La Creu Roja té en marxa una campanya perquè cap nen o nena es quedi sense una joguina. Foto: Creu Roja

La pobresa més crua
» La pobresa infantil creix amb la pandèmia i es fa especialment dura en un moment com Nadal
» El coronavirus ha fet que hi hagi entre 12.000 i 18.000 infants nous en una situació precària
Albert Ribas
BARCELONA
La crisi social i econòmica causada pel coronavirus està impactant
amb força en la societat. Moltes famílies estan vivint una realitat
que no haurien imaginat a principis d’any. En aquest escenari, la pobresa infantil, una realitat que ja
era preocupant abans de la pandèmia, ha augmentat. Ara, amb l’arribada de Nadal, la situació és especialment delicada per als petits
que no podran gaudir de forma
normal aquestes festes.
A finals de novembre l’Ajuntament va convocar una trobada
per tractar la qüestió on es van reunir més de 60 representants polítics i tècnics municipals. Durant la
reunió es van posar sobre la taula

unes xifres que realment són preocupants. Abans de la pandèmia
tres de cada 10 infants de la ciutat
vivien en risc de pobresa i exclusió
social i actualment s’ha produït un
augment d’entre 12.000 i 18.000
nous infants que han passat a ser
pobres. Des del consistori expliquen que es tracta d’un augment
d’entre 5 i 7 punts, mentre que a
l’anterior crisi aquest fenomen va
arribar a créixer 12 punts. “L’impacte d’ara, però, és molt més intens que llavors perquè està sent en
un període molt curt”, admeten des
de l’Ajuntament.
PLA D’INFÀNCIA
Per combatre aquesta realitat,
l’Ajuntament té previst posar en
marxa el nou Pla d’Infància i
ciutadania a partir de l’any que ve.
El pla, expliquen des del consistori, “donarà un pes molt impor-

tant i específic a les situacions de
vulnerabilitat de la infància” i
incidirà en qüestions com “el reforç de l’educació fora de l’escola i dels dispositius de suport
emocional o la inversió en més recursos per reduir la bretxa digital”. Cal recordar, per exemple,
que un 18% dels infants vulnerables no van poder seguir el
curs durant el confinament.
A banda d’aquestes previsions
per al 2021, el consistori també té
tres estratègies per mitigar la pobresa infantil. Una és atorgar un
ajut compactat que sortirà del
nou Fons d’Emergència Social
municipal, la segona és la feina que
es fa des del Pla de Barris a través
del joc, el lleure i l’esport i la tercera
l’acompanyament que es fa des de
l’escola per garantir que els alumnes més vulnerables tinguin les
mateixes oportunitats.

Creu Roja: “Aquesta nova
pobresa es pot cronificar”

DESIGUALTS4Una entitat que
viu cada dia aquest augment de
la pobresa de les famílies i dels
infants és la Creu Roja, que
aquests dies impulsa la campanya ‘Els seus drets en joc!’ per
tal que tots els infants puguin tenir una joguina. Susanna Roig,
la directora de l’àmbit d’intervenció social a Barcelona i Catalunya, es mostra preocupada
per la situació actual. “Nosaltres
estem rebent tres vegades més
gent i això és perquè el sistema
està col·lapsat”, diu Roig.
Des de Creu Roja treballen
amb l’Ajuntament i expliquen
que ara mateix “tots els recur-

sos són per combatre la situació actual” però amb això no n’hi
ha prou. “Estem en un moment
on les necessitats ens sobrepassen”, afegeix Roig.
En aquest escenari, un dels
temors que tenen a la Creu
Roja és que aquesta nova pobresa es cronifiqui. “Encara és
aviat per veure la magnitud de
tot plegat i creiem que la situació és més complicada que la del
2008”, afirma Roig. Per afrontar el problema, afegeix aquesta responsable de l’entitat, caldrà “molta generositat, repensar estructures i fer noves aliances amb l’administració”.
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La lupa

Madrid–Barcelona
per Jordi Muñoz

U

na de les interpretacions del procés independentista és que ha sigut la conseqüència política d’una nova etapa de la tensió secular entre Madrid i Barcelona.
Si l’Espanya del segle XX s’havia construït a partir d’una capital política i dos motors industrials a la
perifèria (Catalunya i el País Basc), l’Espanya postindustrial ha anat desplaçant i concentrant el poder
econòmic també a Madrid. En bona part gràcies a les
privatitzacions de les grans empreses estatals (com Telefónica, Iberia, Repsol, Endesa, etc.), que van ser la
llavor per construir noves multinacionals amb seu a
Madrid i amb un ull posat a Espanya i l’altre a Llatinoamèrica.
Això va anar acompanyat d’accions decidides de
l’Estat per regular mercats com l’elèctric, el de les telecomunicacions o el financer a favor d’aquest nou capitalisme de l’IBEX-35 que, de fet, en bona part era
un capitalisme del BOE. Però no fou només el paper
del regulador, sinó també les grans decisions dels governs en matèria d’infraestructures. L’aposta constant
per Barajas com a gran aeroport intercontinental o,
sobretot, la xarxa radial d’AVE i d’autovies gratuïtes
va anar reforçant la posició de Madrid. I Madrid va
aprofitar totes aquestes cartes marcades per convertir-se en un gran pol d’atracció.
Tot això es va fer sense massa resistència perifèrica. Fins que a Catalunya, després del col·lapse de les
infraestructures i del final abrupte de la reforma de
l’Estatut, i enmig de la crisi econòmica més profunda en dècades, es va generalitzar la percepció que es-

tàvem, efectivament, jugant una partida amb les cartes marcades.
Mentre el turisme havia anat guanyant pes a casa
nostra, la indústria fugia d’Europa i la nova economia
s’anava desplaçant a poc a poc però de manera inexorable cap a Madrid. Aquí ens quedava, a tot estirar, el somni d’un Eurovegas o el seu succedani tarragoní Barcelona World, que encara cueja. Ni els intents de reformar el finançament, ni les crides civilitzades a impulsar el corredor mediterrani, ni el clam
dels sectors econòmics per poder gestionar, almenys,

El dúmping fiscal és una carta
marcada més que s’afegeix a una
partida absolutament desigual
l’aeroport del Prat van ser atesos. Ni tan sols considerats
seriosament. Per això es va estendre la idea que, sense els instruments polítics d’un Estat, Catalunya tenia
un futur negre. Perquè el recorregut de la creativitat
i la capacitat d’innovació era limitat i l’impuls creatiu
de la Barcelona olímpica ja quedava molt lluny.
A partir de llavors Catalunya va entrar, de manera
abrupta i inesperada, en una fase de confrontació
oberta amb l’Estat i el centre de gravetat del catalanisme es va desplaçar clarament cap al sobiranisme.
La tensió va anar pujant fins a la tardor de 2017, que
ja sabem tots com va acabar. Però mentrestant Ma-

drid no es va aturar. De fet, va entrar en una nova
fase. Si a Catalunya es va aspirar a sortir de la crisi
amb un Estat propi, a Madrid l’aposta va ser intensificar la capacitat de centrifugació de recursos, inversions i talent. La comunitat i l’Ajuntament de Madrid van aprofitar el marge d’autonomia per imposar una mena de turbo-capitalisme madrileny. Liberalització gairebé absoluta d’horaris comercials i
baixades massives d’impostos que van provocar un
efecte succionador: contribuents rics d’altres territoris es van desplaçar a Madrid, on els tipus de l’IRPF
per a les rendes més altes i els impostos sobre el patrimoni són els més baixos de l’Estat.
Així, a més dels beneficis de la capitalitat, els favors del regulador a les grans empreses privatitzades i la política centralista d’infraestructures, ara Madrid ha sumat una nova carta: el dúmping fiscal. Una
competència deslleial amb els altres territoris que,
paradoxalment, a qui més ha afectat no ha sigut Catalunya sinó les comunitats autònomes del seu
voltant. Però en tot cas, aquest és el debat que s’ha
plantejat en la negociació dels pressupostos entre
Esquerra Republicana i el PSOE. Malgrat la contradicció aparent que genera que un partit sobiranista demani limitar el marge d’una altra comunitat autònoma per decidir els seus impostos, és evident que en un context econòmic integrat cal dotarse de mecanismes d’autodefensa davant de pràctiques com el dúmping fiscal. Perquè, a més, en el cas
de Madrid és una carta marcada més que s’afegeix
a una partida absolutament desigual.

Aquí es
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El Twitter en paper
@uri__soler

Ja és un hàbit, però
Pedro Sánchez ha donat el condol a “las familias de los inmigrantes subsaharianos”. Evita parlar de persones, és una
idea d’alteritat (ells vs. nosaltres) que no
és gens casual i que ho explica pràcticament tot. També el que ha passat a
Badalona.

@txellfeixas
Iran: Executat el periodista Ruhollah Zam, impulsor de les protestes
contra el govern del 2017. A Zam l’han
penjat acusat de “traïció a la terra”. El
seu mitjà digital publicava informacions
incòmodes per al règim i va engegar un
canal de Telegram convertit en fòrum
pels ciutadans.
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@apuente
Según crezca la extrema derecha española
en Catalunya, a punto de
entrar en el Parlament con fuerza, más
foco se le dará a una extrema derecha
catalana hasta ahora residual e irrelevante, pero que crece si se alimenta. De
lo contrario no podrían seguirse equiparando “los extremos”.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@ClaudiaRiusL
El problema de la vida
adulta no és que hagis
d’aprendre a arreglar aigüeres, instal·lar llums, passar l’ITV,
fer un trasllat, pintar parets, esperar
operaris, reclamar factures, pagar multes i treballar mil hores. El problema de
la vida adulta és que ho hagis de fer
TOT ALHORA.
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Els semàfors

Tribuna
L’empresa Regesa, actualment
en mans de l’Ajuntament i de
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, té un aparcament
tancat des de fa més de set
anys, quan es va fer, a la plaça
de l’Eucaliptus. Els veïns
demanen que s’obri.

Regesa

pàgina 10

El Districte s’ha implicat en
l’organització de diferents
activitats nadalenques per tal
de dinamitzar els eixos
comercials. A banda dels actes
de cada eix, el pati de la seu
del Districte també acollirà
diferents espectacles.

Districte

CF Montañesa
El + llegit

pàgina 18

La segona meitat del 2020 de la
Monta no ha estat, ni de bon
tros, satisfactòria. Ni el canvi a la
banqueta ni els fitxatges de
renom han aconseguit que
l’equip aconsegueixi bons
resultats. Caldrà treballar per
canviar-ho durant el 2021.
pàgina 20
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La plaça Sóller ja llueix la seva nova imatge

2

”Hola, soc ISSA. En què puc ajudar-te?”

3

La Ponderosa se salvarà
i serà un centre agroecològic

4

La metròpoli després de la pandèmia

5

L’herència medieval del nucli
de Santa Eulàlia de Vilapicina

G

arantir l’accés a l’habitatge és garantir un espai de seguretat, protecció i dignitat per a
moltes famílies. En aquest sentit, la
dificultat per accedir a un habitatge genera desigualtat i pot revertir
en un increment de la pobresa, falta d’oportunitats i risc d’exclusió social, a més de complicar l’emancipació del jovent i el desenvolupament d’un projecte vital propi.
Per això és tan important que
totes les administracions s’impliquin en la lluita pel dret a l’habitatge i hi posin les eines i els recursos legals i econòmics necessaris. Sense això, difícilment tindran èxit les polítiques públiques
de lluita contra la pobresa i l’exclusió. Perquè tenir una llar on
sentir-se segur, protegit, on compartir, conviure i des d’on desplegar el propi projecte vital és la peça
clau de l’estat del benestar.
Cal l’impuls de polítiques públiques molt diverses: des de noves regulacions que blindin el
dret a l'habitatge i més inversió de
recursos públics fins al foment de
la col·laboració público-privada
per incrementar l'oferta d'habitatge assequible. Sense oblidar
els bancs, que tenen un deute
moral, social i econòmic amb la
ciutadania des que el 2008 foren
rescatats amb diners públics.
Dos bons exemples de polítiques públiques que empenyen
en la direcció que defensem són les
mesures impulsades des del Govern català i el Parlament de Catalunya: la llei de regulació del preu
dels lloguers i la modificació de llei
per obligar la Sareb (o banc dolent)
a garantir el retorn social del res-

L’habitatge, peça clau
per Ernest Maragall i Eva Baró (ERC Barcelona)
cat bancari. Dues mesures que
posen al centre la ciutadania,
com ho és també el decret llei urgent per suspendre els desnonaments de grans tenidors a
col·lectius vulnerables que no
disposin d’una alternativa en
forma de lloguer social. Una
acció valenta per compensar la
paràlisi del govern estatal.
També a Barcelona estem
aprofitant totes les escletxes al
nostre abast per contribuir a
millorar les condicions d’accés a
l’habitatge. En un any i mig de
mandat, des d’Esquerra hem
impulsat diferents mesures, com
la comissió que ha estudiat la
idoneïtat de regular els preus
dels lloguers de l’habitatge a
Barcelona i la seva àrea metropolitana. També hem arrancat el
compromís polític del govern
municipal per fer unes ordenances que facilitin el trànsit dels
habitatges que tenen actualment un ús turístic cap a l’ús residencial, lleials a la funció social
que ha de tenir tot habitatge.
Hem denunciat el problema
de l’infrahabitatge que pateixen molts ciutadans de Barcelona; hem evitat la privatització
de solars públics on s’havia de fer
habitatge protegit i estem exigint
per terra, mar i aire que el govern municipal, que té els mateixos colors polítics que el govern de l’Estat, impulsi la moratòria universal de desnona-

ments per a totes les persones
vulnerables (independentment
de la causa d’aquesta vulnerabilitat) mentre duri la crisi.
A més, vam condicionar l’aprovació del pressupost del
2020 a la creació d’un fons de 50
milions per adquirir habitatge
per al parc públic i social i a reforçar les Oficines d’Habitatge,
ja al límit del col·lapse abans que
arribés la pandèmia. Finalment,
hem emplaçat a modificar la
LEC per impedir aquelles demandes de desnonaments sense que el demandant acrediti haver ofert un lloguer social i hem
demanat un pla de xoc per a l’emergència habitacional que viu
Barcelona, per proporcionar solucions de reallotjament dignes per a les famílies i sostenibles per al consistori, evitant l’ús
crònic de pensions.
Sorprenentment, moltes
d’aquestes mesures han estat rebudes sense cap entusiasme
per part del govern municipal.
Però, en tot cas, el nostre objectiu és ser útils als ciutadans
i ajudar-los tant com sigui possible, especialment davant una
situació de pandèmia com la
que estem vivint. Per això no pararem de treballar en la línia,
amb la intensitat i amb el compromís republicà amb el qual
hem treballat d’ençà que vam
guanyar les eleccions municipals
a Barcelona el maig del 2019.
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A les xarxes

#EmpitjorenLesDades

@sergihuete: Budó: “Les dades de la Covid s’estan complicant i hi pot haver un
canvi de tendència. Hi ha un increment en
tots els indicadors i ho anirem avaluant”.

#CasConsellEsportiuL’H

@liniaxarxa: “No dimitiré, no hi ha motius
perquè jo dimiteixi”, assegura l’alcaldessa
de l’Hospitalet, Núria Marín, davant de les
peticions d’alguns partits com ERC.

#EuropaVaTancant

@albert_lazaro: Alemania cierra, Holanda cierra e Italia y Francia están semicerradas también... No me cuadra lo que
hacemos aquí.
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Mirada pròpia
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Els turismes del futur
per Maria Abellanet

n una situació com la que estem vivint –inesperada i excepcional– és fàcil caure en el
pessimisme i arribar a conclusions alarmistes. Tanmateix, sembla evident que el
tancament dels restaurants no és sinònim de la fi de
la gastronomia, ni els gimnasos tancats són la fi de l’esport. De la mateixa manera, seria agosarat i irresponsable afirmar que després de la crisi de la Covid19 el turisme no té futur. El que sí que ens pertoca plantejar-nos és com serà aquest futur.
És cert, i tampoc podem negar-ho, que molts establiments, comerços, empreses i
companyies del sector s’estan enfrontant –i ho continuaran fent els
pròxims mesos– a moments complicats. A curt termini, moltes
empreses hauran de fer un esforç
immens per superar una crisi que
ningú havia previst. Algunes no sobreviuran. Ara bé, hem de ser capaços de mirar el sector amb
perspectiva i de continuar posant
el focus en els reptes que ja teníem
i en els que ara se’ns afegeixen.
La notícia positiva és que tenim perfectament identificats els
problemes que cal resoldre i els
reptes als quals ens enfrontem.
Tenim les eines i els professionals. Les destinacions turístiques tenen formulats els reptes i
les estratègies per assolir-los.
Disposem d’organismes internacionals plenament implicats en
aquesta tasca i una societat perfectament capacitada per fer-ho.
Des dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de les Nacions Unides
fins a les línies estratègiques de l’OMT (Organització
Mundial del Turisme) s’ha aconseguit una fita insòlita: que tots els països es posin d’acord a l’hora d’assenyalar els reptes de la nostra societat, marcant una
agenda global comuna. Ara s’ha de complir.
LES EXPERIÈNCIES, ALLÒ QUE NO CANVIA
Viatjar, conèixer llocs nous, tenir contacte amb altres cultures, amb altres paisatges i amb altres sabors són vivències que mai no passaran de moda. L’essència del tu-

Les millors

risme segurament no ha canviat o, si més no, ha canviat
molt poc des dels seus inicis: parteix sempre de la necessitat que tenim les persones d’ampliar les nostres fronteres físiques i mentals. El que varia és el context, les circumstàncies, les expectatives i el grau d’exigència tant
dels visitants com dels residents de cada destinació.
Soc de les convençudes que el turisme té molt recorregut, i que aquest futur estarà marcat pels valors.
Uns valors que, de fet, no són cap novetat, però que
després de la pandèmia esdevenen inajornables. Parlo d’innovar i de no conformar-nos amb els models

que ja coneixem i que hem fet servir fins ara. El món
canvia a un ritme vertiginós i cada vegada és més fàcil quedar-se enrere. No podem oferir les respostes
de sempre a preguntes completament noves. Aquestes respostes hauran de passar també per integrar
del tot la sostenibilitat en la mateixa gestió. D’això
en depèn la nostra competitivitat, la salut del nostre entorn i el progrés social. Només adoptant un
compromís ferm i real per part de tots els actors implicats en el sector turístic podrem garantir que la
nostra activitat sigui perdurable en el temps. Dit d’u-

per Anna Utiel

perles

ls vells rockers no moren mai. Joan Laporta opta a presidir
de nou el Barça i està fent campanya a la seva manera: ha
penjat una enorme pancarta ben a prop del Bernabéu amb
una foto seva i el missatge “Ganes de tornar-vos a veure”.

E

ls gegants també cauen, fins i tot aquells que tenen
el control de tot. Google va patir el matí del 14 de
desembre una caiguda d’uns 45 minuts que va afectar
els seus serveis, com Gmail, YouTube, Maps i Drive.

E

istòria surrealista a Twitter. Una usuària explica que una
amiga va intentar ocultar que fumava marihuana posant
acetona a la seva mostra d’orina. Ho va aconseguir: diu que en
comptes de marihuana, hi van detectar heroïna.

H

res agents de la Policia Nacional sancionats per Mossos
per incomplir el toc de queda. Segons l’ACN, els policies
anaven en un cotxe particular vestits de paisà. El
conductor també va rebre una sanció per alcoholèmia.

T

@GuanyemBDN

na altra manera: si no som innovadors i sostenibles,
segur que no hi ha futur.
Per això aquest procés d’evolució del turisme s’ha
de fonamentar en el coneixement i la formació. Necessitem professionals que tinguin els coneixements
i els recursos per poder oferir als turistes d’ara, i als de
demà, una experiència transformadora, curosa amb
la destinació i els seus residents. Des del CETT, el centre universitari de turisme, hosteleria i gastronomia
adscrit a la UB que, des de fa més de 50 anys, es dedica a fer recerca aplicada i a formar els professionals
del sector, hem pogut contribuir a la transformació del sector i
comprovar la potencialitat d’aquest món fascinant i transversal.
Aquest és un bon moment per
replantejar-nos moltes coses. Si
ens centrem en Barcelona, no només ens hem de qüestionar quin
turisme volem, sinó també quina ciutat volem. M’atreveixo a dir
que la resposta a aquestes preguntes s’ha de formular en plural. El que hem de buscar és una
ciutat que afavoreixi una economia plural i sostenible, el progrés
i la cohesió social, que assumeixi i posi en valor la diversitat, que
garanteixi el diàleg i la convivència i que sigui, en definitiva,
una ciutat de ciutats. De la mateixa manera, el turisme que volem és un turisme més diversificat, plenament responsable i sostenible. Un turisme que vetlli
pels veïns i visitants i per la perdurabilitat de la destinació. En
aquesta equació, el turisme continuarà sent una palanca cabdal en l’impuls de l’economia i en la generació
de llocs de treball. Com ja he dit, ho serà sempre que
apostem per un sector de qualitat, amb professionals
ben formats i gestors responsables. Un turisme format per diferents turismes que abracin la innovació,
la sostenibilitat i el coneixement.
Vaig més enllà. No només el turisme té futur, sinó
que no podem entendre el futur sense el turisme.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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Disparar un sense sostre
per Josep Martí Blanch

@Hibai_: Nadie de los que dicen que los
inmigrantes sin papeles son unos privilegiados se cambiaría por ellos ni durante
media hora.

aquest plantejament és a parts iguals utòpic i naïf, en la
mesura que resulta impossible que el canvi que es proposa
tingui la més mínima possibilitat de concretar-se.
El primer motiu de desconfiança deriva de la poca
transparència històrica dels cossos policials i d’un corporativisme innegable, impossible de justificar massa vegades. Aquest fet interpel·la directament les policies i només són elles les que poden posar-hi solució. Assenyalar
els mals professionals i depurar responsabilitats és sempre la millor manera de defensar la policia i el conjunt dels
seus professionals. Tot i que hi ha hagut millores els darrers anys, encara preval en excessives ocasions el corporativisme que dona ales als mals agents.
La segona qüestió que ha danyat la confiança és el tripijoc de molts partits per voler guanyar rèdit polític qüestionant, moltes vegades de manera barroera, les actuacions
policials. Aquesta és una mala praxi que la política de partits i capelletes exercita tot sovint. És fàcil intuir que, si en
lloc de ser un agent de la Guàrdia Urbana el que ha protagonitzat aquest darrer incident hagués estat un Mosso
d’Esquadra, els responsables polítics de l’Ajuntament de
Barcelona haurien intentat treure’n suc en lloc de defensar l’agent que ha disparat, com fan ara. De fet, com dèiem respecte a les policies, aquí també hi trobaríem exemples de totes les formacions polítiques.
I el tercer element, cabdal també per entendre els nivells de desconfiança envers les actuacions i versions oficials de la policia, rau en la manera de fer d’una part de
l’activisme social que considera, normalment des de posicions d’extrema esquerra, que tot s’hi val per capgirar el
sistema i que una de les peces que cal tombar per aconseguir-ho és la credibilitat dels cossos de seguretat.
Aquesta manera de fer també resulta extremadament
perjudicial, sobretot quan s’hi afegeixen com a altaveus de
ressonància de les seves tesis algunes formacions polítiques. El reportatge Ciutat morta, que fins i tot va rebre distincions periodístiques en forma de premis atorgats per
l’Ajuntament de Barcelona, tot i ser un exemple reeixit de
mala praxi periodística que només buscava el desprestigi de la Guàrdia Urbana i de la policia en general, en seria un bon exemple.
És difícil que res d’això canviï. Ben al contrari, el més
probable és que el deteriorament de la credibilitat policial vagi a més. Totes tres qüestions requereixen que la
política s’exerceixi sense perdre de vista l’interès general i que deixi de jugar-se frívolament amb una qüestió
tan cabdal per al manteniment del model de societat que
tenim i que, amb carències i obligades millores que no
podem ajornar, reprodueix diàriament el petit gran miracle de la convivència pacífica per a la qual la policia és
una peça fonamental i irreemplaçable.

@julioadame3: De la vacuna que han preparado los mejores científicos de cada país
no te fías, pero del batidito de Herbalife
que te ha vendido tu prima Antonia, sí.

“

Convindria no
precipitar-se a risc
d'equivocar-se en un
sentit o un altre.
Però interessa fer notar
que és precisament quan
més es requereix la virtut
de la paciència quan
resulta més evident
l'elevada factura que
paguem perquè a força
d'anys s'hagi malmès
la confiança necessària
en els cossos policials

“

Q

ue la policia dispari una persona és sempre
una mala notícia. Justificat o no, prémer el
gallet i foradar el cos d’algú amb una bala no
és plat de gust per a ningú, excepció feta dels
malalts que gaudeixen fent mal només per
fer-lo. No és aquest el cas de la policia.
A Catalunya el debat sobre l’actuació dels cossos de seguretat –Policia Nacional i Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra i policies locals– està sempre viu. Això té coses bones. Al cap i a la fi, els cossos policials són la part visible
del monopoli de la força que els ciutadans hem cedit a l’Estat. I és del tot oportú que vigilem l’ús que els uniformats
fan d’aquesta prerrogativa. Fiscalitzar-los permanentment
és, des d’aquesta perspectiva, imprescindible per a la salvaguarda i bon funcionament democràtic de la nostra societat i la preservació dels nostres drets de ciutadania.
Passa sovint, però, que el debat al voltant dels cossos
i forces de seguretat es polititza. Llavors l’objectiu deixa
de ser la necessària fiscalització de la seva feina per convertir-se només en una manera de treure’n rendiment partidari o ideològic. A Catalunya, aquesta forma de fer és, per
desgràcia, la més habitual. I el perjudici que provoca és claríssim: totes les actuacions policials acaben situades sota
sospita, debilitant així innecessàriament la confiança
dels ciutadans envers els professionals que s’encarreguen de garantir-los la seguretat i que fan una feina imprescindible.
El darrer cas que ha agafat volada és el d’una persona sense llar que va rebre dos trets d’un agent quan la Guàrdia Urbana de Barcelona intentava reduir-lo. A l’espera de conèixer els resultats de les diferents investigacions
que estan en marxa, qui més qui menys ja s’ha posicionat,
bé culpabilitzant els responsables polítics de l’Ajuntament
de Barcelona i la policia, bé defensant l’actuació de l’agent.
El fet que es tracti d’una persona sense llar ha portat
també a debat la violència que pateixen aquestes persones pel fet de viure al carrer i s’hi han afegit preguntes previsibles sobre si és més fàcil per la policia abusar d’aquests
individus que viuen en circumstàncies tan precàries i habitualment sense una xarxa de seguretat i ajut com la que
faciliten la família o les amistats.
Amb tot, convindria no precipitar-se a risc d’equivocarse en un sentit o un altre. Però interessa fer notar que és
precisament quan més es requereix la virtut de la paciència quan resulta més evident l’elevada factura que paguem
perquè a força d’anys s’hagi malmès la confiança necessària
en els cossos policials i els seus responsables polítics.
Aquesta confiança s’ha esberlat per tres motius, i de la
rectificació de tots tres en depèn que en el futur es puguin tenir debats serens que donin resultats sobre les actuacions policials. Val a dir, el lector ja ho ha copsat, que

Flaixos

@pepealtleft: M’agraden les eleccions del
Barça perquè van com dos o tres cicles de
decadència avançats a la política institucional, i veus com estarem d’aquí a uns anys.
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“Tenim el pitjor govern municipal,
sense lideratge ni iniciativa”
Elsa Artadi
Junts per Catalunya

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria
arcelona està en la pitjor crisi amb el pitjor
govern possible”, deia
fa dies. Amb els partits que hi ha a
la Generalitat manant a Barcelona
la situació seria diferent?
Evidentment que sí. Tenim un govern municipal que l’única gran
idea que ha tingut per gestionar la
pandèmia ha sigut pintar els carrers de la ciutat. I ha generat un
caos. El Pacte per Barcelona, una
demanda de l’oposició, va ser una
gran oportunitat perduda que
hauria estat molt útil per orientar el
pressupost del 2021. De moment
hem aconseguit que tiri endavant
un endeutament de 500 milions,
però s’ha de fer servir bé perquè
quan acabi el 2021 hem d’aconseguir que els negocis funcionin i les
famílies tinguin les finances sanejades. Diem que és el pitjor govern
perquè no té cap mena de lideratge ni d’iniciativa i, després de
vuit mesos, no entenen el que està
passant.

“B

Creu que és un bon moment per
reivindicar el Govern de la Gene-

ralitat després del que hem vist
durant les últimes setmanes, amb
crisis de confiança incloses?
El Govern de la Generalitat, amb tot
l’espoli fiscal i la poca capacitat normativa, ha fet molt en comparació
amb el govern de l’Estat espanyol,
que està al capdavant de la mortalitat i de l’afectació sanitària i a la
cua de les ajudes. Tot és millorable,
però la Generalitat ha fet moltíssim.

“En aquesta
pandèmia hi ha
hagut grans
polítics. Torra ho
va fer molt bé”
Colau li diria el contrari.
Però és que l’alcaldessa viu en un
núvol acrític amb el govern espanyol, quan la seva política és totalment desconcertant. No s’hi val a
posar-se l’etiqueta del govern més
progressista de la història per taparho tot i després fer uns pressupostos que només donen diners als
militars i a la Casa Reial i apugen les

quotes als autònoms. Colau viu en
aquesta situació acrítica que tot està
perfecte i quan li passen coses com
la subhasta del front marítim fa un
tuit. O quan tot és més extrem fa
una carta a Pedro Sánchez.
La credibilitat de la classe política
millorarà o empitjorarà amb la
gestió que s’està fent de la pandèmia?
Depèn de com es faci. En aquesta
pandèmia hi ha hagut grans polítics,
que són els que han sabut comunicar.
Posi’ns exemples.
Crec que el president Torra ho va fer
molt bé. Quan va arribar la pandèmia es va poder veure la seva honestedat. Tots vam tenir persones
del nostre entorn, que no són votants de Junts ni de l’independentisme, que deien que s’havia de
reconèixer que era l’únic que s’avançava als fets. Sempre va ser molt
sincer i empàtic i això té molt valor
en moments d’incertesa.
Parlem de la ciutat de Barcelona. La
mobilitat, ho vèiem al principi, és
un dels temes amb els quals vostès
són més bel·ligerants. Tan malament s’està fent aquesta transformació?
La transformació ve de lluny. La ciu-

tadania ens la demana i creiem que
és fonamental. Però ara és la primera vegada que es recupera espai
generant problemes, perquè en

volem és plantejar-ho en termes
de guanyar i perdre. Per això, per
exemple, proposem aprofitar tot
l’aparcament soterrat de la ciutat,
tant el públic com el privat.

lloc de buscar el consens s’aplica la
fórmula Colau de la confrontació. Hi
ha d’haver bons i dolents, gent que
hi guanya i gent que hi perd.

Per tant, entenem que el projecte
sobre la gran superilla de l’Eixample també considera que generarà conflicte.
El problema més gran de les superilles és que han tornat a començar
la casa per la teulada. El mateix
pare de les superilles n’està renegant. Han fet una superilla des
d’una visió simplista i de confrontació i reduïda a l’Eixample, quan el
que cal és pensar en tota la ciutat i
no oblidar-se dels barris més densos, que amb el coronavirus són els
que pateixen més. El projecte és
molt poc ambiciós.

Realment creu que l’Ajuntament,
en les decisions dels últims mesos
sobre mobilitat, busca aquesta
confrontació?
L’únic motiu pel qual han fet l’ampliació de terrasses, sovint a la calçada en lloc de fer-ho a les places o
a les voreres, és perquè podien
treure places d’aparcament. Ho
han fet perquè podien anar en
contra del cotxe. Una ciutat més
verda la volem tots, però el que no

Per tant, quines mesures creu que
serien les correctes per lluitar contra la contaminació?
Gestionar bé les zones d’aparcament, per exemple. Perquè amb
això ja t’estalviaries un 25% de la
gent que circula buscant-ne. O la
darrera milla de les mercaderies.
Cal posar en el mateix pla la sostenibilitat i l’eficiència. No es pot viure
amb el paradigma dels 80 d’ICV,
que de fet és el que fan ara.4

“Per gestionar
la pandèmia
l’Ajuntament
ha pintat
els carrers”
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“La fórmula Colau és la de la
confrontació, la de bons i dolents”
3La pandèmia ha deixat el petit
comerç en una situació difícil. Han
criticat molt la gestió d’aquest
sector. Què haurien fet vostès?
Des del primer dia vam demanar
que es fes un ‘marketplace’ conjunt,
mesures perquè els negocis puguin
tenir més presència al carrer... S’han
fet molt poques campanyes i una
que es va fer instava a anar al centre
a comprar, quan amb això cal vigilar
perquè de comerç en tenim a tot
arreu. I pel que fa a la llei de les Àrees
de Promoció Econòmica Urbana,
molt reclamada pel sector, les declaracions dels comuns són alarmants perquè hi estan en contra.
En l’escenari que està dibuixant,
és complicat pensar que votaran
a favor dels pressupostos.
El moment és molt disruptiu i tots
hem d’estar a l’altura. Si l’enfocament és consensuat amb els sectors econòmics i ajuda les famílies a
sortir de la crisi, nosaltres hi serem i
ens agradaria poder contribuir a un
pressupost que sigui útil. Tenim l’esperança que vulguin escoltar i que,
tot aquell lideratge que no tenen
Colau ni Collboni, el puguem exercir nosaltres des de l’oposició.

“Colau el 2023?
No em sorprèn
res, ja sabem
el valor de les
seves paraules”
Un dels grans temes que han de
tractar és el de l’habitatge i, sobretot, el dels desnonaments. Els
comuns centren les seves crítiques en l’Estat i la Generalitat,
però quan governava Trias deien
que era un problema de voluntat
política d’ell. Tenen raó ara o la tenien aleshores i ara s’espolsen les
responsabilitats?
Hi ha una mica de tot. El 2014 els
comuns deien que els desnonaments no s’aturaven perquè no es
volia i ara diuen que ningú ha fet
tant com ells, quan mai hi havia
hagut tants desnonaments com
ara. No hi ha hagut una bona política en habitatge que fes copartícip
el sector i s’han fet polítiques que
no han tingut resultat, com l’obligació d’haver de destinar el 30%
dels pisos nous a habitatge social. I
estem veient coses que no ens
agraden. No pot ser el mal funcionament que hi ha dels Serveis Socials. No pot ser que per voler
instrumentalitzar la feina que fan
els jutjats, i que obliguen els Mossos a anar als desnonaments, no

actuïs perquè ja et vagin bé certes
imatges. Això és inacceptable i
només passa a Barcelona.
Està dient que ja els van bé les
imatges dels desnonaments amb
molta presència policial?
Màgicament troben la solució quan
els Mossos ja hi són, no pas mesos,
dies o hores abans, sinó sempre
després. I això es veu clar quan en
altres llocs de l’àrea metropolitana,
amb alcaldesses que no són pas del
meu partit, no passa. Les famílies no
es mereixen aquestes situacions. La
llei diu claríssimament que els Serveis Socials han de donar una resposta i l’estan donant massa tard,
quan s’ha generat tensió i s’ha mobilitzat un barri per aturar un desnonament d’una família vulnerable.
Estan fallant per ineptitud o perquè
han volgut fer deixadesa de funcions perquè ja els va bé, i això és
gravíssim.
El regidor Jordi Martí (comuns)
diu que aquestes crítiques als Serveis Socials són molt injustes, sobretot per als seus treballadors.
El problema no són els treballadors,
sinó els responsables polítics. El que
no val és dir “nosaltres estem fent
més que mai” perquè no és veritat,
ni es pot tractar la ciutadania amb
aquesta simplicitat. Em sap greu
que el regidor Martí posi els treballadors en primera línia d’una polèmica que és política.
Parlant de polèmiques, què n’opina de les crítiques a Colau per
fer servir el castellà a les xarxes socials? Troba a faltar més compromís amb el català per part seva?
Darrerament n’hem tingut exemples. Quan fa un tuit internacional
dedueix que al món tothom parla
castellà, en el que és una actitud
una mica castellana de la vida. Des
de l’Ajuntament no hi ha una defensa del català i això ho ha denunciat la Plataforma per la Llengua.
Ens sembla desconcertant perquè
és un patrimoni que compartim
tots i que no ha de voler dir menystenir les altres llengües que es parlen a Barcelona. Però si no protegim
el català des de les institucions, en
un país que no té estat, d’aquí a uns
anys tindrem un problema molt seriós. I tot això ho veiem cada dia a
l’Ajuntament i ens sap molt greu
perquè és una pràctica habitual
dels darrers cinc anys.
Parlem del seu partit. Ha negat
que la decisió d’apartar diversos
consellers de districte del PDeCAT sigui una purga i ha parlat de
“coherència política”. No hi havia
lloc per a aquests consellers?
El nostre projecte és el d’en Quim
Forn i el del president Puigdemont,
que és com ens vam presentar a les

eleccions. És legítim i lliure que cadascú decideixi la seva opció política,
però cal ser coherent. Si decideixes
donar suport a un altre candidat de
cara unes eleccions, el més normal és
que treballis amb aquella opció política i no amb la que t’enfrontes electoralment. És tan senzill com això.
Parlant de candidatures, fa poc
deia que es presentarà a les primàries de JxCat del 2023 per a
l’alcaldia de Barcelona. Si acaba
sent la candidata del seu partit
potser li tocarà competir amb
Ada Colau, que ha obert la porta
a un tercer mandat.
Ja no ens sorprèn res. Podria parlar
del front marítim, dels desnonaments... És una mentida i una farsa
continua. Que es presenti a les eleccions del 2023 és una sorpresa? No,
perquè ja sabem el valor de les seves
paraules, promeses i conviccions.

“Volem
contribuir a un
pressupost útil.
Hem d’estar
a l’altura”
I en el seu cas, pot dedicar tot el
temps que voldria a Barcelona tenint en compte el protagonisme
que té en l’àmbit nacional?
Soc una entusiasta de la meva feina
i Barcelona i Catalunya no són compartiments estancs. Per exemple, la
llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana, que és tan important
per a Barcelona, la porto jo al Parlament. Com a partit apostem per tornar a l’alcaldia, i que jo estigui als dos
llocs es tracta d’una decisió presa
conjuntament amb el president Puigdemont i amb Jordi Sànchez.
Relacionat amb la interrelació
entre capital i país fa poc Ferran
Mascarell acusava el govern municipal de provincianisme.
Sí, perquè hi ha una submissió absoluta a Madrid. Quantes vegades s’ha
reunit Colau amb l’alcaldessa Madrenas de Girona? Quantes vegades va
trucar els municipis de la Conca d’Òdena quan estaven confinats? Cap.
Per acabar li volíem preguntar
per Quim Forn. Parlen de Barcelona quan es veuen? Què li diu del
govern municipal o de la situació
de la ciutat?
Ens va liderar a l’inici i segueix sent
fonamental. Aquests darrers mesos
ha sigut tot molt més difícil, però intentem que participi i el fa molt feliç
estar al dia de Barcelona.<

– Amb els desnonaments Colau
s’espolsa responsabilitats?
– No actuen perquè certes
imatges amb els Mossos
d’Esquadra ja els van bé.
– Realment ho creu?
– Màgicament troben la solució
quan els Mossos ja hi són.
Els Serveis Socials estan
donant resposta massa tard.
– Jordi Martí (comuns) diu que
les crítiques als Serveis Socials
són molt injustes.
– El problema no són
els treballadors, són els
responsables polítics.
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El projecte de l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana conegut com la biblioteca de
les coses ja ha començat a funcionar. Permet que totes aquelles persones que ho
vulguin pugui donar objectes que no fan servir perquè altres els puguin aprofitar.

La Ponderosa se salvarà
i serà un centre agroecològic
» El projecte s’impulsarà l’any que ve, quan Barcelona serà la capital
mundial de l’alimentació sostenible, i es descarta l’habitatge social

ESPAI NATURAL4El juliol de
l’any passat la Taula Comunitària del Rec Comtal, formada per
una vintena d’entitats, va reivindicar que els horts de la Ponderosa de Vallbona es protegissin com a espai agrícola. Ara
sembla que aquella petició es pot
convertir en una realitat, ja que
l’Ajuntament ha anunciat que té
la intenció de reconvertir els te-

La Taula Comunitària
del Rec Comtal fa anys
que reivindica la
protecció de la zona
rrenys en un centre agroecològic
“de referència”, tal com va avançar el diari TOT Barcelona a
principis de mes.
De moment no es coneixen
gaires detalls del projecte, que forma part de les múltiples iniciati-

Tres detinguts i 25 quilos
de cocaïna decomissats

SUCCESSOS4La Guàrdia Civil
i la Guàrdia Urbana van detenir
fa pocs dies tres persones en un
operatiu antidroga al districte
que es va produir després que al
novembre es fessin cinc detencions relacionades amb el mateix cas.
Tot i haver empresonat el líder del grup, la banda seguia traficant des d’un bar del districte.
Els tres detinguts tenen entre 30
i 40 anys i són de nacionalitat espanyola i dominicana. Els van
intervenir 25 quilos de cocaïna
de gran puresa al maleter i els

seients del darrere d’un cotxe estacionat en un aparcament. Al
bar hi van trobar 61.000 euros
sota un fals terra de fusta.
Després d'aquesta segona
fase la policia dona totalment per
desarticulat el grup, amb vuit detinguts, quatre d’ells empresonats, i el decomís de 30 quilos de
cocaïna, 100 pastilles d’èxtasi,
400 grams de marihuana processada i 100 dosis de cristall, a
més d’una pistola detonadora
amb 46 cartutxos, tres vehicles,
nombrosos telèfons mòbils i
104.000 euros.

La Ponderosa és l’últim gran espai agrícola de la ciutat. Foto: Ajuntament

ves que s’impulsaran durant el
2021, quan Barcelona serà la capital mundial de l’alimentació
sostenible. El que sí que sembla
clar és que la zona no patirà una
transformació urbanística per
fer-hi habitatge social, una opció
que també era al damunt la taula i que el PSC, soci de govern dels
comuns, veia amb més bons ulls.

Des de la Taula Comunitària
del Rec Comtal consideren que
cal “blindar el sòl per tal de poder seguir mantenint l’activitat
agrícola” de la Ponderosa, al
mateix temps que també reclamen “dinamitzar-ne l’activitat” per poder “teixir els barris
del seu voltant des de la sobirania alimentària”.

Un aparcament maleït

MOBILITAT4A la plaça dels Eucaliptus, a Torre Baró, hi ha un
aparcament subterrani amb 176
places fet des de fa més de set anys.
Va costar gairebé tres milions i no
ha arribat a obrir mai.
El passat 9 de desembre un
grup de veïns que formen part
d’entitats de Torre Baró i Ciutat
Meridiana van convocar un acte
de protesta per exigir que, d’una
vegada per totes, l’aparcament
comenci a funcionar. Proposen
que hi hagi places amb un lloguer

assequible i que el puguin fer servir treballadors de la zona.
Tot i els cartells que van enganxar els veïns exigint una solució, no sembla que a curt termini
el problema es pugui resoldre.
L’aparcament el va construir l’empresa Regesa, que en el seu moment formava part del ja desaparegut Consell Comarcal del Barcelonès. Això va fer que fos l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona qui n’assumissin la
responsabilitat, amb els problemes

econòmics inclosos. Les places
s’havien de vendre en règim de dret
d’ús durant 50 anys a un preu d’entre 15.000 i 20.000 euros, però se’n
van vendre molt poques i es va haver de retornar els diners als propietaris. A banda, l’aparcament
es va fer juntament amb els pisos
de la zona que van acabar sent de
lloguer social, però molts no s’han
llogat. De fet, hi ha 32 places més
que tampoc es poden fer servir associades a un edifici que gestiona
la Fundació Solidaritat UB.

Un metro més accessible

Pàgines especials
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» Les obres per a l’adaptació de l’intercanviador de Maragall (línies L5 i L4) ja estan en marxa
» El Departament de Territori transforma l’estació de Trinitat Nova i millora l’L4 i l’L11

Les millores repercutiran en les estacions de Maragall i Trinitat Nova. Fotos: Arxiu

4El Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
està treballant en diverses obres
i projectes per millorar i modernitzar la xarxa de metro de
Barcelona amb l’objectiu de
promoure una mobilitat cada
com més sostenible, facilitar
l’accés de la ciutadania al transport públic i millorar la qualitat
de vida de les persones. Dues
de les actuacions que estan en
marxa són l’adaptació a persones amb mobilitat reduïda de
l’intercanviador de Maragall (L5
i L4) i la modernització i millora de l’estació de Trinitat Nova
(L4 i L11).
MILLORA A MARAGALL
Estan en execució les obres per
millorar l’accessibilitat de l’intercanviador de Maragall, que
suposarà una inversió de 10 milions d’euros. Aquesta obra, que
compta amb finançament FEDER, inclou com a principals actuacions la instal·lació d’ascensors i la formació d’un vestíbul

nou a l’estació de l’L4. Aquest intercanviador és un important
punt de connexió de les línies 4
i 5 de metro, que registra més de
26.000 usuaris diaris.
En l’estació de l’L4 se substituirà l’actual vestíbul, de dimensions reduïdes, per un de

S’invertiran 10

milions d’euros a les
obres de Maragall

més ampli, que tindrà dos accessos al carrer, un a cada costat
de la ronda del Guinardó. S’instal·larà un ascensor per a connectar el carrer i el vestíbul i dos
per accedir a les andanes.
Pel que fa a l’estació de l’L5,
s’adaptarà el vestíbul del carrer
Ramon Albó, amb la instal·lació
d’un ascensor de carrer i la reconfiguració de l’espai interior;

en particular, es modificarà la
ubicació de les escales de connexió amb l’andana per poder
posar-hi un ascensor per a connectar amb el nivell d’andana.
Al passadís de correspondència entre l’L4 i l’L5, s’eliminaran les escales existents, que
se substituiran per rampes per
adaptar-lo a persones amb mobilitat reduïda, alhora que s’instal·laran dos ascensors per a
connectar-ne els diversos nivells amb l’andana de l’L4 direcció la Pau. Finalment, les
obres comportaran l’ampliació
de les andanes de l’L4 i de l’L5.
Actualment, són accessibles
a persones amb mobilitat reduïda 146 de les 159 estacions
existents a la xarxa de metro de
l’àrea de Barcelona, una xifra
que suposa un 92% del total. A
més del de Maragall, el Departament està executant l’adaptació de l’intercanviador de plaça Espanya (L1 i L3). Així mateix,
està en licitació l’obra per completar l’adaptació de l’estació

de Vallcarca (L3) i la resta d’estacions per adaptar estan en
fase de projecte.

TRINITAT NOVA
D’altra banda, a principis d’any
també començaran les obres de
modernització i millora de l’es-

A Trinitat Nova
la despesa serà

d’11 milions d’euros
tació de metro de Trinitat Nova
i la seva cua de maniobres.
Aquests treballs possibilitaran
separar l’operació de l’L4 i l’L11
i optimitzar els moviments dels
trens, de manera que, d’una
banda, es podran incrementar
les freqüències de l’L4 en hora
punta, i permetre la conducció
automàtica de l’L11 en tot el
traçat, de l’altra.

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT

Els treballs consistiran principalment en l’execució d’una
nova andana adossada a l’existent –com si es perllongués però
amb una amplada menor– per a
l’L11, on es col·locaran portes
d’andana. D’aquesta manera,
els trens de l’L4 podran estacionar a qualsevol de les dues vies,
amb la qual cosa un tren podrà
sortir abans des de l’estació anterior i l’L11 podrà circular en
aquest punt també amb conducció automàtica. La inversió
prevista per aquesta actuació
és d’11 milions d’euros.
Per generar l’espai necessari i la seva connexió amb l’andana actual, es traslladaran algunes instal·lacions i es modificarà la configuració de vies de la
cua, de tal manera que es permetin, a més, tots els moviments entre si. Finalment, també es construiran noves sortides
d’emergència des de la nova
andana, es renovaran instal·lacions i s’adequarà la senyalització ferroviària a la nova realitat.

V
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agabundes, sensesostre, sensellar, dones de
carrer, homeless... Se
les anomena de moltes
maneres, la majoria d’elles pejoratives, però sovint s’oblida la
qüestió més important: qui són realment les dones sense llar?
Segons la classificació ETHOS
(European Typology of Homelessness and Housing Exclusion),
no només es tracta de les que
veiem dormint al carrer. Pernoctar en un alberg, en un habitatge
insegur o sota amenaça de violència també es considera sensellarisme. En aquest sentit, cal dir
que malauradament no podem saber amb exactitud quantes dones
es troben en aquesta àmplia situació. Segons denuncien les organitzacions que treballen en
aquest terreny, no hi ha xifres. Sí
que sabem, en canvi, el nombre de
dones que dormen al ras.
La Fundació Arrels calcula que
l’11% de les 1.239 persones que el
2019 vivien als carrers de Barcelona eren dones. A l’àrea metropolitana, on les dades brillen per la
seva absència, aquesta xifra és similar. A Badalona, de les 57 persones sense sostre en l’últim recompte del 2018, 3 eren dones, i a
Terrassa n’eren 6 de 46. A Sant
Adrià i a Santa Coloma sabem que
hi havia 19 persones sense sostre
el 2019 i el 2018, respectivament,
però no sabem quantes eren dones. A l’Hospitalet de Llobregat,
Cornellà, Cerdanyola o Gavà, tal
com denuncia Arrels, els ajuntaments no han incentivat un recompte i no hi ha xifres.
A més, aquesta entitat determina que les dones de carrer tenen
48 anys de mitjana si són nascudes
a l’Estat espanyol i 41 si són migrants. I afegeix que una de cada
quatre es troba en situació d’alta vulnerabilitat. És a dir, que té malalties cròniques, pateix agressions físiques o és addicte a alguna droga.
ON SÓN?
Amb la crisi sanitària, el nombre
de dones que arriben al centre d’acollida Assís de Barcelona ha augmentat un 77%. Tot i això, Elena
Sala, treballadora d’aquesta organització, considera que les dones sense llar segueixen sent poc
visibles tant al carrer com als recursos assistencials.
Per què és tan difícil detectarles? Sala afirma que “segurament
hi són però no les veiem perquè estan amagades, camuflades i ocultes”. Moltes dones ocupen sofàs de
familiars o amics i, per no molestar, passen tot el dia al carrer. Altres ofereixen treball o sexe a canvi d’un sostre, tenen relacions tòxiques per no acabar al carrer o
viuen uns dies al ras però després
tornen a tenir una habitació.
Sala considera que les dones triguen més a arribar a una situació
de carrer perquè, d’una banda,
“cultiven xarxes de suport mutu i
resisteixen millor les crisis” i, de l’altra, fan mans i mànigues per no haver de dormir al ras, ja que es tracta d’un espai molt hostil. Clara
Naya, de Lola No Estàs Sola, una
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La Fundació Arrels calcula que l'11% de les 1.239 persones que el 2019 vivien als carrers de Barcelona eren dones. Foto: Arrels

Dones sense llar:
una realitat invisible
Una de cada deu persones sense sostre és dona, segons xifres de la
Fundació Arrels. El 19% d’aquestes dones diuen que han estat víctimes
d’agressions sexuals al carrer. Però no només això: el 56% han patit violència
masclista de les seves parelles i el 48% han intentat suïcidar-se
associació que lluita per erradicar
el sensellarisme femení, considera que això té a veure amb la cultura masclista “que socialitza els homes per ocupar l’àmbit públic i les
dones per romandre al domèstic”.
“La societat ens diu que nosaltres
al carrer no som més que un producte a l'abast dels homes”, afirma.
Així, quan arriben al carrer, les
dones estan molt deteriorades físicament i psicològica perquè han
esgotat totes les possibilitats. De
fet, la mitjana de temps que una

dona passa sense un sostre és de
3 anys i 8 mesos, un temps superior al dels homes.
Més enllà, les dones sense llar
són difícils de comptabilitzar perquè intenten passar desapercebudes. “Quan dormen es tapen senceres i vesteixen pantalons i jerseis
amples que amaguen els pits”, diu
Naya. Aquesta forma d’actuar no és
estranya si tenim en compte que,
segons l’Observatori Hatento, el
19% d’elles diuen que han patit
agressions sexuals al carrer.

QUAN ENCARA TENEN SOSTRE
El seu nom és Josefa, però a Lola
No Estàs Sola li diuen Pepi. Té 45
anys i en fa sis que no té casa. Ara
viu amb un amic que li ha deixat
un lloc al seu pis, però fa un any,
després de sortir de la presó saragossana de Zuera, va estar vivint en
una tenda de campanya al districte
de Nou Barris de Barcelona.
Va néixer al Raval barceloní i
dels 16 als 27 anys va treballar de
prostituta. Just va començar aquesta professió després de tenir la

seva primera filla amb un home que
la va deixar. Treballava al Camp
Nou i ara, molts anys després,
aconsegueix explicar amb enteresa una vegada que la van violar.
“Eren les sis del matí i davant
meu va parar una furgoneta. Va
baixar primer un noi i després un
altre que em va posar un ganivet
al coll”, relata. Entre els dos la van
posar dins de la furgoneta i, quan
va intentar escapar-se, un d’ells li
va clavar tres cops de puny al nas.
“Estava embarassada i em feia
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El cas més tràgic

n El 12 d’agost de 2018 va aparèixer
una dona morta a Can Tunis. El barri
que els anys 90 va ser famós a Barcelona per ser el centre europeu de venda i consum de drogues tornava a
ocupar les notícies de successos. La
víctima era l’Anna Iggstrand, una
dona d’origen suec de 46 anys que
feia més de 10 anys que vivia als carrers de Barcelona.
A Arrels la coneixien bé. L’Anna havia passat els últims dos anys de la seva
vida a la llar Pere Barnés, al Paral·lel de
Barcelona, un recurs per a persones
sense sostre que gestiona la fundació.

Amb l’entrada del mil·lenni va arribar a Barcelona, on llogava un pis
amb una amiga al centre de la ciutat i
treballava de teleoperadora.
No sempre hi ha un motiu que
desencadeni el sensellarisme, però en
el cas de l’Anna sembla que quan una
lesió al genoll va frustrar el seu somni
de convertir-se en ballarina de ballet
tot es va precipitar. La noia va entrar
en una espiral d’alcohol i festes i,
quan no va poder pagar el pis, va començar a viure al carrer.
Tant els seus amics de carrer com
les treballadores d’Arrels diuen que

El seu cos va ser trobat per la
Guàrdia Urbana sota el remolc d’un
camió, nuu de cintura cap avall i amb
signes d’haver patit una forta pallissa. Aquesta mort exemplifica, cruelment, el grau màxim de la violència
que les dones que no tenen casa poden arribar a patir.
L’Anna va arribar a Barcelona fugint d’un matrimoni que l’havia portat a viure a les illes Canàries i en el
qual ell la maltractava. Després que
la seva mare la portés de nou a Suècia, la noia no va poder aguantar la
sensació de derrota i va decidir marxar a Londres. A la capital anglesa vivia amb la seva germana i treballava
en el món de la música.

l’Anna era una dona especial. “Li encantava la roba, ballar i llegir novel·les
de crims escandinaves”, expliquen per
afegir que “també tenia el seu caràcter”. “Era vegetariana i mai no menjava res que hagués tingut ulls”, relaten.
Encara ara, quan ja han passat dos
anys des de la seva mort, tots recorden el seu somriure i la seva alegria.
Les investigacions sobre què va
passar el 12 d’agost de 2018 segueixen obertes. Com va arribar l’Anna
des del Paral·lel fins a Can Tunis? Qui
la va portar fins allà? Queden moltes
incògnites en aquesta història. “Potser el cas no es resoldrà mai perquè
l’Anna era qui era, una dona sense
llar”, lamenten des d’Arrels.

La mort d’una dona de 46 anys l’estiu del 2018 a
Barcelona exemplifica el grau màxim de la violència
que les dones sense llar poden arribar a patir

por que em tiressin per qualsevol
barranc després de violar-me”,
explica.
Als 29, quan ja havia deixat la
prostitució, la Pepi tenia sis fills.
Des de llavors va treballar a l’aeroport, però als 30 anys el seu pare
va morir i ella va agafar una forta
depressió. Estava enganxada a la
cocaïna i, per por de perdre el seu
fill més petit, va iniciar un procés
de rehabilitació. “Per desgràcia, al
cap d’un temps vaig tornar-m’hi a
enganxar i em van treure el nen”,
recorda. Aleshores tot va desembocar en la pèrdua de la llar.
La vida de la Pepi és l’exemple clar dels motius que duen a
una persona a viure al carrer. No
hi ha un fet detonant, no hi ha
una sola vivència que ho desencadeni tot. Segons la investigadora Sonia Panadero, les dones
sense llar han viscut una mitjana
d’11 successos traumàtics: maltractaments, mort d’un familiar,
embarassos no desitjats o retirades de custòdia. Els homes de
carrer n’han viscut 8 o 9 i qui té
un sostre només 4 o 5 en tota la
seva vida. A més, com explica
Sala, “el 56% de les dones sense
llar han patit violència masclista
de la parella, el 48% han intentat
suïcidar-se i el 32% han patit
agressions sexuals”.

QUAN VIUEN AL CARRER
La María José fa 11 anys que viu al
carrer amb el Paco, la seva parella. Són d’Extremadura i, encara
que han dormit en diferents llocs
de Barcelona, ja fa temps que
s’estan a la plaça Letamendi. “Estic farta de tot això, al carrer no
descanses mai, et fa mal tot el cos,
tens fred”, relata. La seva pell i les
seves poques dents confirmen el
comentari. Té 34 anys i, tot i vestir roba ampla i juvenil, sembla
molt més gran.
Són la una del migdia d’un divendres i un amic seu, el Xavi, es
dirigeix al caixer per veure si ja li
han ingressat els diners de la pensió. Quan des de lluny ell li indica
que ha cobrat, ella exclama: “Quin
bon divendres ens està quedant!”.
Sap que el Xavi els convidarà a
unes canyes i a dinar a algun restaurant. També que avui podran
posar piles a la ràdio i “ballar amb
els 40 Principales o Kiss FM”.
“El pitjor de viure al carrer és
que et robin les poques coses que
tens. Quan menys t’ho esperes et
desapareix un mitjó o una manta”,
comenta. Sorprèn que en el seu
context la María José no parli de
la por a les agressions sexuals. “A
mi mai m’han molestat, perquè
m’he sabut valdre i perquè estic
amb el Paco”, afirma.

La mitjana de temps
que una dona passa
al carrer és superior
a la dels homes: 3 anys
i 8 mesos. Fins fa poc
la majoria dels recursos
per a sensellar estaven
destinats als homes

“Quan dormen es tapen
senceres i vesteixen
pantalons i jerseis
amples que amaguen
els pits”, diuen les
entitats. No s’ajunten
amb altres dones per
reduir el perill sexual

Moltes dones que viuen al carrer acostumen a tenir parelles que
sovint abusen d’elles a canvi de
protegir-les de la resta d’homes.
Res sembla indicar que el Paco sigui un d’aquests homes. Res
sembla indicar el contrari. El
que està clar és que la María
José mai se separa del Paco i del
Xavi. Com ella, la majoria de
dones no volen viure amb altres
dones. “Estar amb algú a qui
poden violar em posa a mi en perill”, reflexiona Naya. “Les dones
no s’ajunten amb altres dones
perquè serien com un imant per
als perills”, conclou.
QUAN SURTEN DEL CARRER
El cas de l’Estebana és paradigmàtic perquè demostra com de lligat està el sensellarisme femení
amb l’experiència migrant. Segons dades d’Arrels, el 39% de les
dones que viuen al carrer són
nascudes a l’Estat espanyol, el
39% en països de la Unió Europea
i el 23% en altres indrets.
L’Estebana té 53 anys i va
arribar a Catalunya el 2018 fugint
de Colòmbia, on estava amenaçada de mort per la seva tasca
com a defensora dels drets humans. Quan va arribar a Barcelona no tenia res i durant els primers dies va dormir a sota d’un

pont. No obstant això, la seva trajectòria és molt diferent de la d’altres dones sense llar: després de
viure en un alberg va aconseguir
una pensió dels Serveis Socials.
“L’estança havia de ser per unes
setmanes, però es va allargar
durant un any”, explica. “Per a mi,
el pitjor ha estat la violència institucional”, denuncia. Es tracta
d’una violència freqüent per a les
dones, perquè, com relata Sala,
“encara que ara està canviant, fins
fa poc la majoria dels recursos per
a persones sense llar estaven
destinats als homes”.
A diferència de l’Estebana, que
ara col·labora amb l’associació
Mujeres Pa’lante i viu a la llar Impuls d’Assís, no sempre és tan
senzill sortir del cercle de l’exclusió social. En altres casos com el de
la María José sembla difícil. Pel que
fa a la Pepi, diu que quan aconsegueixi una paga se n’anirà a Saragossa a viure. “M’he cansat de
Barcelona, vull oblidar el passat i
viure en un altre lloc on ningú em
conegui”, explica per acabar amb
un colpidor “vull ser feliç”.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre

desconeguda
Un secret molt ben amagat:
descobreix el barri del Clot
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SANT MARTÍ/ El Clot és un barri per passejar-hi amb calma, amb les mans a les
butxaques i amb un esperit descobridor. Si
tens temps i t’agrada passejar tranquil·lament per parcs i indrets amb encant, no et
deixarà indiferent. Malgrat les línies de tren
i ferrocarril, la gran avinguda de la Meridiana –cada cop més humana, per cert,
amb el progressiu desballestament de
l’antiga autopista urbana– o la Gran Via, el
Clot té racons que mereixen una visita que
ens transporta a un passat rural, industrial
i encisador.
Començant per la Farinera del Clot, una
de les fàbriques de farina més importants
de tot Catalunya i que estava situada en
aquest barri. Es tracta d’un recinte industrial amb estètica modernista que ara és un
centre cultural on les tecnologies de la comunicació són el motor.

El parc del Clot és el
lloc ideal per reposar i
gaudir de la natura: un
gran espai verd testimoni
del passat obrer
Més enllà de la Farinera, el Clot encara
manté molts dels passatges –petits carrerons entremig de dos carrers més amples–
que parlen d’un passat d’horts i jardins.
Al centre del barri, la plaça del Mercat
continua amb la mateixa vitalitat comercial

que va fer del mercat un bonic edifici modernista i un referent del mercadeig de verdures i fruites a Barcelona. No gaire lluny,
l’edifici de la Caixa de Pensions i Mont de
Pietat, encara en funcionament, fa alçar la
vista cap a la seva cúpula semicircular, i des
d’allà és moment de buscar les granotes
que s’amaguen sota el paraigua, en un mosaic modernista de l’antiga casa de parai-

gües J. Budesca. Són bocins d’una antiga
ciutat que encara es mantenen vius i que
conviuen amb nous espais com el de Glòries. La primera part d’aquest parc, ja enllestida, té 20.400 metres quadrats de superfície
verda i més de 400 arbres, convertint-se així
en un nou pulmó verd de la ciutat.
I parlant de parcs, el del Clot és el lloc
ideal per reposar i gaudir de la natura en

Un submarí, que mai va fer
la guerra, a la ronda de Dalt
SARRIÀ – SANT GERVASI/ Sí, has llegit bé el titular. És
un submarí. Concretament, una nau donada l’any 1986
pel Ministeri de Defensa al Museu de la Ciència, que ara
està situat a la ronda de Dalt. Es tracta d’un submarí del
model SA-51, també conegut popularment amb el
nom de “tauró”. Tenia capacitat per a vuit persones i provenia de l’armada. Tot i que durant una època es podia
visitar, actualment es troba a l’exterior del CosmoCaixa.
L’SA-51, també anomenant submarí d’assalt 51, va
arribar a Barcelona amb motiu d’una exposició sobre
submarins celebrada a la ciutat l’any 1986. Està fabricat a Espanya per l’empresa Bazán de Cartagena i pertany a la classe “Tauró”. Els seus enginyers li van donar
una forma hidrodinàmica complexa, visible en la banda de popa, perquè volien aconseguir una immersió ràpida i millorar la seva navegació a l’exterior. Malgrat la
seva sofisticada enginyeria militar, aquest submarí
mai va fer la guerra.
El trobaràs al carrer Isaac Newton número 28. Si no
l’has visitat mai, no te’l perdis!

aquest barri. Un gran espai verd ubicat als
antics tallers mecànics de la Renfe i que
conserva la xemeneia de la fàbrica i l’antiga façana, reconvertida avui en un aqüeducte amb una cascada. El parc disposa de
nombroses instal·lacions esportives i de
lleure, com ara pistes de futbol, de petanca
i de frontó, cistelles de bàsquet, una àrea
infantil i una zona per a gossos.

El Refugi 307:
memòria inesborrable
SANTS – MONTJUÏC/ Durant la Guerra Civil, Barcelona va construir nombrosos refugis antiaeris per protegirse dels bombardejos. D’entre els prop de 1.300 refugis
dels quals es té constància, el del Poble-sec era un dels
més grans, amb capacitat per acollir unes 2.000 persones. Construït amb les mans de tots els veïns de la
zona, el Refugi 307 té la particularitat d’aprofitar l’orografia de la falda de Montjuïc, on s’ubica. A l’interior s’obre un entramat de túnels excavats al llarg de gairebé
400 metres, que tenien electricitat, lavabo, cuina,
seients i una zona d’esbarjo per als més petits, així com
una petita infermeria on s’atenien els ferits.

la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT
@visitbarcelona
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L’herència medieval del nucli
de Santa Eulàlia de Vilapicina

NOU BARRIS/ Els orígens medievals i rurals
d’una Barcelona anciana surten a la llum
enmig de la ciutat nova de manera sorprenent. Amagat al districte de Nou Barris, al petit
carrer de Pere d'Artés, el nucli de Santa Eulàlia
de Vilapicina, amb un santuari i dues masies,
és un fragment de passat històric que convida
a fer un viatge fascinant a l’indret que va donar
origen al districte.
El nucli de Santa Eulàlia de Vilapicina era un
antic llogaret que data dels segles X i XI i que
pertanyia a l’antic municipi independent de
Sant Andreu, abans de ser annexionat a Barcelona a finals del segle XIX. Avui dia forma part
del districte de Nou Barris i, tot i el temps que
ha passat, encara es conserven vestigis d’aquesta antiga població rural que es va assentar
al voltant de l’església que encara perdura.

L’històric carrer de Pere Artés recorre el
mil·lenari conjunt, que sobreviu després de
més de mil anys d’història. El seu element central és l’església de Santa Eulàlia de Vilapicina,
que el 1782 va ser construïda sobre uns vestigis anteriors, tot i que encara conserva la capella original del temple romànic i també un
dels murs exteriors.
MASIES AMB HISTÒRIA
L’antic camí de Vilapicina que unia Sant Andreu amb Horta també es va respectar i, a més,
es va construir el pont que uneix el recinte
amb la masia de Can Basté, un altre dels elements que encara es poden observar d’aquest
antic nucli. Aquesta masia del segle XVII, antiga propietat de masovers, ha estat remodelada diversos cops al llarg de la seva història

fins que el 1980 va passar a ser propietat de
l’Ajuntament i es va transformar en el Centre
Cívic Can Basté. Una altra masia d’interès és
avui la seu del centre cívic la Torre Llobeta. Antiga casa senyorial del segle XV, és un dels
masos més remarcables del pla de Barcelona.
Un altre element del nucli històric de Vilapicina és la masia Ca n’Artés, que durant els
segles XIV i XV va ser un hostal de viatgers
propietat del monjo Pere d’Artés, aficionat a
l’art. Actualment la casa es troba en un estat
precari, però encara conserva elements originals medievals.
Passejar per aquest tros d’història a l’actual districte de Nou Barris i observar els vestigis rurals de llocs que han deixat d’existir
convida a viatjar a un passat que, tot i ser
llunyà, segueix vigent.

Aigua corrent i ciutat moderna:
la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella
SANT ANDREU/ L’any 1891 l’Ajuntament va
projectar una central elevadora a la Trinitat
que alcés i canalitzés l’aigua provinent de la
mina de Montcada. El projecte va encarregarse a l’arquitecte Pere Falqués i Urpí. El resultat
va ser un conjunt d’edificis modernistes (19151917), alguns de planta única i d’altres amb
planta soterrani. Quan va obrir-se la Meridiana,
el pavelló del tractament d’aigües i la casa annexa van quedar a la Trinitat Nova, mentre que
el pavelló de bombament i la Casa del Guarda
van romandre a la Trinitat Vella. La Casa de l’Aigua compon un dels espais patrimonials del
Museu d’Història de Barcelona.
Quan van començar els primers bombardejos a la Trinitat Vella, per refugiar-se dels
atacs aeris els veïns van fer servir les instal·lacions subterrànies de la Casa de l’Aigua, esta-

ció elevadora que alçava i canalitzava l’aigua
provinent de la mina de Montcada. El barri estava situat entre diversos objectius militars: les
casernes d’artilleria de Sant Andreu, la Casa de
l’Aigua i la línia ferroviària de Puigcerdà. Un
dels primers bombardejos sobre el barri va
tenir lloc el 25 de juliol de 1937 per sis o set
avions procedents de la base de Mallorca. En
aquests primers atacs aeris també es va fer servir com a refugi el pont dels Tres Ulls, avui dia
colgat sota terra, des del qual s’accedia a la galeria subterrània que connectava la Casa de
l’Aigua de la Trinitat Vella amb el pavelló de
tractament d’aigües de l’actual Trinitat Nova.
Des de principis del segle XXI, la Casa de
l’Aigua ofereix un centre ocupacional i també
ha donat nom a l’estació de metro que, des
de l’any 2003, hi arriba.

Eixample
L’aire bohemi de la
Fàbrica Lehmann
Ernst Paul Lehmann, nascut a
Berlín el 9 de juny de 1856 i mort
a Brandenburg an der Havel el
10 de juny del 1934, va ser un
dels fabricants de joguines més
importants del món. L’any 1893
Lehmann va instal·lar una de les
seves fàbriques en aquest interior d’illa del carrer Consell de
Cent, 159. Lehmann Spielzeuge
es va dedicar a fer nines amb cap
de porcellana i més tard joguines de llauna. L’any 1920 fabricava 80 models diferents de
joguines de llauna.
Accedint a l’interior d’illa pel
carreró central ens trobem amb
un pati pràcticament quadrat, al
voltant del qual es feien totes les
operacions de la fàbrica. L’abril de
l’any 1903, la companyia va construir en aquest pati la xemeneia
de 25 metres d’alçada per al forn
i la mufla per a la cocció i decoració de porcellana i, posteriorment,
per als fogons amb gresol per
fondre metalls. Sembla que durant la Guerra Civil la seva dedicació primordial, però, va ser la de
fabricar plats i coberts per a un
únic client: l’exèrcit republicà.
Actualment, aquest indret encantadorament inhòspit és encara un desconegut al cor de la
ciutat. Els últims 15 anys l’espai ha
anat ocupant-se amb una vintena
d’estudis-taller amb dissenyadors
gràfics, fotògrafs, artistes, galeries
d’art, ceramistes, interioristes, arquitectes, gent de la faràndula,
brocanters, pintors, fusters... I tot
plegat amb un aire bohemi similar al d’altres llocs que podem trobar a París, Milà o Berlín.
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Barris al dia

Nou parc per a Porta
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» La plaça Sóller reobre transformada en un nou i modern espai verd i cívic per al districte
» Noves zones d’estada la converteixen en un indret més accessible i conviden al passeig

Els veïns ja gaudeixen de la nova plaça Sóller. Fotos: Districte

4La plaça Sóller s’ha reobert a
Nou Barris com un nou parc verd
de referència a Porta, amb noves
zones d’estada que conviden al
passeig i que milloren la permeabilitat i accessibilitat de la plaça
amb els carrers que l’envolten.
Tot i la seva posició estratègica al barri, l’edificació que l’envoltava i aïllava del seu entorn, la
feia una plaça poc permeable
que no participava dels recorreguts cívics del barri.
Per aconseguir aquesta permeabilitat, la nova ordenació de
la plaça Sóller s’estructura a partir de tres espais: la corona perimetral formada per les voreres
arran de l’enderrocament dels
antics porxos laterals; la transformació en plataforma única d’un
tram del carrer de l’Estudiant que
connecta la plaça amb el passeig
de la Ciutat de Mallorca; la xarxa
de camins interior que creuen la
plaça de costat a costat i fan possible la connexió amb els equipaments de l’àmbit; i el conjunt de
nodes d’activitat.
ESPAI POLIVALENT
El centre de la plaça s’ha convertit en un gran espai d’ús polivalent

i de relació, des d’on es té accés directe a les voreres perimetrals i a
la xarxa de camins de la plaça. Un
altre element important és el llac
central que enriqueix la biodiversitat de l’espai urbà. Al seu
voltant s’ha generat un espai en
forma de prat de gespa que connecta amb la gran plaça. Per la
seva banda, la nova font ornamental s’ha reubicat i continuarà
sent un element protagonista del
parc, de la mateixa manera que
s’ha respectat l’escultura “Homenatge a la Mediterrània”.

GOSSOS I JOCS INFANTILS
L’interior de la plaça es dividia en
tres espais clarament diferenciats:
la gran plaça, el llac i el bosc. Tots
tres fragmentaven l’espai dificultant la connexió d’activitats entre
ells. Amb la nova reurbanització,
s’han generat diverses zones d’estada amb nou mobiliari urbà.
Aquest espai compta amb una
zona de pràctica esportiva amb
taules de ping-pong i una paret
d’escalada; una àrea d’esbarjo per
a gossos de més de 500 metres
quadrats; una àrea de jocs infantils per a totes les edats; un espai
polivalent de relació tipus àgora

per poder organitzar esdeveniments i actes de petit format; una
zona de pícnic; i una zona de fitness amb aparells de gimnàstica
per a gent gran.
Pel que fa a la vegetació, s’ha
conservat l’arbrat existent a la vegada que s’han augmentat les capes d’arbustos o l’arbrat de fulla caduca amb l’objectiu de generar espais d’ombra a l’estiu i solejats a
l’hivern. La presència de vegetació
amb floració permet mostrar el pas
de les estacions i caracteritza les diferents parts del parc.
Les obres de transformació
de la plaça Sóller es van iniciar el
febrer de 2019, amb una durada
prevista de 15 mesos, i s’han vist
afectades per l’aturada a causa de
la covid-19. La inversió total ha estat de 4,5 milions d’euros.
CONSENS VEÏNAL
El projecte de la nova plaça Sóller
va sorgir a través de la proposta
guanyadora d’un concurs d’idees i
del procés participatiu fet amb el
veïnat, entitats i infants de l’Escola
Palma de Mallorca. Així, es va donar
resposta a la reivindicació veïnal de
transformar-la i convertir-la en cor
cívic, verd i cultural del barri.

L’Ateneu la Bòbila, ampliat

EQUIPAMENTS4El projecte de reurbanització de la plaça
Sóller s’ha dut a terme en paral·lel
amb el projecte de reforma i
ampliació de l’edifici de l’Ateneu
la Bòbila.
El projecte dotarà l’equipament d’una nova volumetria i
criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb l’objectiu final que esdevingui un pol d’a-

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

tracció i activitat pels veïns i veïnes de l’entorn.
A més de la mateixa ampliació de l’equipament, es reubicarà l’accés principal per fer-lo accessible al nivell de plaça. També
es canviarà de lloc l’escala exterior
per potenciar la connexió de vianants amb l’espai enjardinat. La
seva obertura es preveu al llarg de
la primavera de 2021.
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Aquest Nadal comprar al comerç i als mercats dels barris pot tenir premi. I és
que s’ha posat en marxa la campanya ‘Rasca de Nadal del comerç de Barcelona’,
que inclou 600.000 targetes regal on hi ha una gran llista de premis.

El comerç local celebra Nadal
amb diferents espectacles
TRADICIÓ4El comerç local del
districte viu un Nadal sense la
Fira de Nadal i Reis, però amb
altres activitats culturals que
ajuden a dinamitzar-lo i que estan organitzades pel Districte.
El tret de sortida es va fer el
passat 5 de desembre a la plaça
de les Roquetes, en una carpa on
el protagonisme va ser per al
ball. Els assistents van fer una coreografia per penjar-la a les xarxes socials i reivindicar el comerç
del barri. Uns dies més tard, l’11
de desembre, la plaça del Virrei

Els actes s’allargaran
fins a principis de gener
si les condicions de la
pandèmia ho permeten
Amat va acollir l’espectacle ‘El
senyor botiguer’, mentre que
l’endemà va ser el torn de ‘La senyora Serafina’ a la plaça Roja. Més
endavant, el dia 23 de desembre
la plaça de Francesc Layret serà

El comerç viu un Nadal farcit d’activitats. Foto: Districte

l’escenari dels espectacles ‘L’explorador de botigues’ i ‘El paseante’, mentre que el 2 de gener al
carrer de les Chafarinas es farà un
concert de nadales i es repetirà ‘El
paseante’.
PATI DE NOU BARRIS
D’altra banda, el pati de la seu del
Districte acollirà, si la pandèmia

ho permet, diferents espectacles
de mitja hora de durada els dies
22, 23, 28, 29 i 30 de desembre.
Hi haurà màgia, blues, circ i música clàssica. Un cop acabats els espectacles hi haurà un espectacle de
llums i música al mateix pati de
quatre minuts de durada. L’entrada es pot reservar fent una
compra als comerços associats.

Els eixos i l’Ajuntament faran
un gran‘marketplace’

DIGITALITZACIÓ4Les dues
grans associacions de comerciants de la ciutat, Barcelona
Comerç i Barcelona Oberta, i l’Ajuntament han començat a posar les bases per a la creació d’un
gran ‘marketplace’ (una plataforma digital de vendes) que
aglutini una part molt important
del comerç de la ciutat.
Aquesta nova plataforma
permetrà a la clientela del comerç local fer compres per internet a les principals botigues
dels eixos comercials, ja que estaran totes agrupades al mateix

lloc. Des de la Fundació Barcelona Comerç expliquen que la
pandèmia ha provocat que el
comerç local hagi fet un “salt
qualitatiu” en digitalització però
remarquen que cal ser més ambiciosos. “Ara el que cal és
agrupar la presència digital que
molts comerços ja tenen”, afegeixen des de l’entitat. De moment els tècnics ja han començat a treballar i la previsió és
que el ‘marketplace’ estigui enllestit de cara al febrer o el
març. Per a aquest Nadal encara no estarà a punt.
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Atletisme | El 2020 s’acabarà amb la Cursa dels Nassos

Tot i que el calendari atlètic del 2020 ha estat gairebé inexistent, l’any es tancarà
amb la disputa de la Cursa dels Nassos. La prova, que enguany només serà per a
atletes d’elit, es disputarà l’últim dia de l’any en circuits de 5 i 10 quilòmetres.

Sandor Martín brilla (i guanya)
en el seu únic combat del 2020
Pau Arriaga
LA PROSPERITAT
Sandor Martín sap, millor que
ningú, que el 2020 ha estat un
any complicat i atípic, en el món
de la boxa i en la resta d’aspectes
de la vida. El púgil de la Prosperitat ha hagut d’esperar fins al 17
de desembre per disputar (i guanyar) el seu únic combat, després
que la cita que tenia prevista a
principis del mes d’agost a Euskadi acabés cancel·lada per culpa de la pandèmia.
El bicampió d’Europa del pes
super lleuger va dominar el jove
nicaragüenc Néstor Maradiaga
des de la campana inicial fins al
final del vuitè assalt en un dels
combats de la vetllada que Opi
Since 82 i Matchroom Boxing
(amb qui Martín va signar el
mes passat) va organitzar a Milà.
Sandor, que portava més de 365
dies sense pujar a un quadrilàter
per lluitar (va defensar el cinturó continental el 12 de desembre

El de la Prosperitat va guanyar per decisió unànime. Foto: Matchroom Boxing

de l’any passat a la Vall d’Hebron
contra Joe Hughes), va tornar a
donar una lliçó de fonaments de
la boxa, portant la iniciativa i castigant el seu rival amb tota mena
de combinacions i contraatacant
en els moment que Maradiaga va
atacar, més a la desesperada que
amb una estratègia definida.
Martín va estar a punt de finalitzar el combat abans dels 24
minuts, de manera que quan va

acabar no hi havia cap dubte que
tornaria cap a casa amb la 37a
victòria de la seva carrera com a
professional, que els jutges li
donarien per decisió unànime.
D’aquesta manera, el campió
de la Prosperitat torna a demostrar que està preparat per a objectius més ambiciosos en la
seva carrera. Tindrà, per fi, l’oportunitat de lluitar a la meca de
l’esport, els Estats Units?

La Monta no
acaba de rutllar
tot i els canvis

El SESE tanca
l’any amb un
triomf en 3 partits

FUTBOL4La Monta tancarà el
2020, l’any de retorn a Tercera
Divisió, cuer del grup 5A de la categoria i amb la sensació que fins
i tot el canvi a la banqueta i els
nombrosos reforços encara s’han
d’acabar d’adaptar i oferir el rendiment que s’espera d’ells (als
quals cal sumar qüestions disciplinàries, com la sanció de quatre partits de Sergio García, que
no tornarà a jugar fins al 2021).
El conjunt de la Prosperitat
tancarà la primera volta el 10 de
gener, en el primer partit del
2021, al camp de la UE Castelldefels i arrencarà la segona meitat del campionat una setmana
més tard, visitant l’Igualada.
Per altra banda, el passat dia
10 l’FCF va aprovar les reestructuracions definitives de totes les
categories de futbol i futbol sala,
sèniors i de categories de base,
que organitza. Després d’haver
tingut contacte amb més de 800
clubs del país, s’ha aprovat la reducció de les lligues a una única
fase o volta, amb ascensos via
play-off i descensos directes.

Una victòria en tres jornades en la segona meitat d’aquest 2020 complicat i atípic. El SESE de Xavi
Pardina s’acomiada de l’any amb
aquest balanç de resultats en el
grup C-2 de la lliga EBA.
El triomf de l’equip blau va arribar en la primera jornada, a
principis del mes passat, mentre
que després ha perdut contra el
CB Es Castell i al Virrei Amat contra el CB Martorell.
La plantilla i el cos tècnic
gaudeix ja d’un descans que s’allargarà fins a un quart de set de
la tarda del dissabte 9 de gener,
quan tornaran a jugar a casa, contra l’EM El Olivar de Saragossa,
el cuer, que ha perdut els tres partits que ha jugat fins ara.
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| Airborne Kingdom
Un videojoc que combina la gestió d’una ciutat amb l’exploració
d’ambients inhòspits, on l’estratègia té una gran importància. Per a PC.

Famosos

No t’ho perdis

Cuiner, pastisser i empresari, Albert Adrià
(l’Hospitalet de Llobregat, 1969) va seguir els passos del seu germà Ferran.
L’any 1985 va entrar a treballar al restaurant El Bulli, del gran dels germans Adrià,
i va poder explotar el seu talent. Un dels
seus grans encerts va ser posar en marxa
el restaurant Tickets, des d’on ha portat
les tapes a un altre nivell. Després d’aquest, s’hi van anar sumant altres restaurants (Hoja Santa, Enigma, Bodega 1900 i
Pakta) i projectes ambiciosos com el
mercat Little Spain de Nova York, que va
crear de la mà del xef José Andrés. Per
tota aquesta trajectòria i capacitat d’innovació, l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició li ha atorgat el Premi
Nacional de Gastronomia 2020.

Fira de Santa Llúcia
Aquest any tindrem un Nadal diferent i estrany però,
malgrat tot, hi ha una activitat tradicional que ha resistit la pandèmia: la Fira de Santa Llúcia de Barcelona.
El mercat de Nadal més antic de la capital (enguany
suma 233 edicions) està en marxa des del 27 de novembre i es mantindrà fins al 23 de desembre. Això sí,
la crisi del coronavirus ha obligat a reduir el nombre de
parades, passant de 280 a 133, i a establir controls d’aforament per evitar les habituals aglomeracions de visitants, que en el context actual serien tot un perill.

Llibres

La fitxa

?

A L B E R T

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

Ser un dels grans cuiners catalans

Un dels seus restaurants és el famós Tickets de Barcelona

Rebre el Premi Nacional de Gastronomia

QUÈ HA FET

L’atorga l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició

...

A LES XARXES

Teatre

A D R I À

Merescut

Ningú posa en dubte els seus mèrits per guanyar el premi

Música

Pelis i sèries

I a cada casa hi haurà un mort
Ramon Breu

Karaoke Elusia
Oriol Puig

11 razones
Aitana

Josep
Aurel

Aquest 2020 és, també, l’any del centenari de l’assassinat de Francesc Layret,
l’advocat que va defensar els obrers de
Catalunya a principis del segle XX. Ramon
Breu, de la mà de Pagès Editors, ha publicat en el seu honor el llibre I a cada casa
hi haurà una mort. La mort de Francesc Layret. Es tracta d’un llibre a cavall entre la novel·la negra i la novel·la històrica.

L’Anita, el Sam i el Cristian lloguen la sala
privada d’un karaoke per celebrar la
seva graduació d’institut. Durant la nit
canten cançons i recreen tot el que ha
passat aquest últim any. Karaoke Elusia és
un projecte jove, tant en el repartiment
com en l’autoria i la direcció, i aborda temes com el bullying o el suïcidi.
A la Sala Beckett de Barcelona.

El nou disc d’Aitana, 11 razones, ens ofereix, com no podia ser d’una altra manera,
onze cançons a través de les quals la jove
cantant de Sant Climent de Llobregat
marca la diferència respecte del seu àlbum debut, Spoiler. El nou treball inclou
col·laboracions amb artistes de moda,
com Sebastián Yatra, Beret o Natalia Lacunza, i ha agradat als seus fans.

Ha estat seleccionada com la millor cinta d’animació als Premis del Cinema Europeu 2020 i ha robat el cor de crítica i públic, que la consideren una obra mestra.
Josep, l’òpera prima del dibuixant francès
Aurel, és un homenatge a la figura del dibuixant català Josep Bartolí, un artista fins
ara oblidat que va retratar la dura vida
dels exiliats republicans a França.
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La Generalitat endega una campanya
per fomentar el consum cultural

Territori cultura
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El Departament
de Cultura impulsa
la digitalització 3D del
patrimoni cultural

El Departament de Cultura ha posat en
marxa la campanya Més cultura per fomentar el consum cultural. Es tracta d’una campanya de promoció de la cultura i
de suport a les entitats, les empreses i les
persones que treballen en aquest àmbit.
L’objectiu és posar de manifest la funció
essencial de la cultura.
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa,
ha explicat que la campanya té un to “reivindicatiu” i fa èmfasi a com la vivència cultural té efectes directes en conceptes com
”l’emoció, la inclusió, la reflexió i la cohesió”,

amb un eslògan que interpel·la directament
la ciutadania: Quan tu hi ets, pren vida!.
“Tenim àmbits amb moltes dificultats, també confinaments de cap de setmana, però tot i així, amb millor o menor
mesura, podem gaudir de la cultura i hi volem i hem de contribuir”, ha manifestat la
consellera Ponsa en la presentació de la
campanya, celebrada davant l’Arts Santa
Mònica.
Més cultura és una campanya multicanal, amb presència en televisió, cinemes, ràdio, mitjans impresos i digitals, xarxes socials

i espais exteriors (opis, autobusos i estacions
de ferrocarril). La campanya posa de manifest que tots i totes som consumidors i generadors de cultura i que el sector cultural
necessita de la nostra participació i implicació per seguir endavant, ja que entre tots
donem vida a la cultura.
La iniciativa forma part de les mesures concebudes per pal·liar l’impacte
de la pandèmia de la Covid-19, juntament amb les ajudes econòmiques i el
cens d’Espais de Cultura Responsables,
entre d’altres.

El Departament de Cultura, a través de la
Direcció General de Patrimoni Cultural, ha
posat en marxa el programa Giravolt de digitalització 3D. La iniciativa té com a objectiu promoure el coneixement i la utilització de les darreres tecnologies d’escaneig 3D d’objectes i edificis per part de
les entitats que gestionen el patrimoni català i oferir a la ciutadania una nova forma
de mirar i accedir al patrimoni cultural. Segons la Direcció General, aquesta nova eina
ha de permetre millorar la gestió del patrimoni, des de la conservació fins a la divulgació i reutilització final. Les accions més
destacades del projecte Giravolt són l’escaneig en 3D de centenars de models del
patrimoni cultural català moble i immoble
provinents d’institucions diferents de tota
la geografia del país (amb tècniques de fotogrametria i làser, respectivament) i la seva
publicació a internet amb llicències obertes, la formació del sector en les tecnologies 3D i la promoció de la utilització
educativa, científica i artística.
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