
Gener 2021 · Núm. 122 · linianoubarris.cat 

Difusió controlada per OJD-PGD - publicació mensual | redacció: 657 165 047 - linianoubarris@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

líniaNouBarris12 anys

LA PROSPERITAT pàg 10

Aquest cop sí:
liciten les obres del
nou Casal de Joves

BOXA pàg 18

El KO Verdun s’entrena 
al Municipal de Nou Barris

Torre Baró denuncia que
pateix talls de llum cada dia

L’associació de veïns del barri diu que el desembre n’hi va haver 28 i que el gener el problema ha continuat pàg 10

Fo
to

: E
du

ar
do

 C
or

ria

Entrevista a Dolors Sabater,
CUP-Un Nou Cicle per Guanyar
pàgs 8 i 9

“Els comuns
han perdut
l’esperit
del 15-M”

A FONS pàgs 12 i 13

Barcelona està aïllant-se
dels municipis propers amb
les mesures de mobilitat?

VICTÒRIA SOCIAL pàg 3

El dret a morir dignament
ja té el suport legal

NOVES RESTRICCIONS pàg 16

Salva Vendrell, de BCN Comerç:
“Es torna a estigmatitzar 
el comerç i la restauració”



| 2

líniaNouBarris.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517Gener 2021



3 | 

líniaNouBarris.catGener 2021A fons

El 30 de novembre de 2017, ca-
torze mesos després que li diag-
nostiquessin esclerosi lateral
amiotròfica (ELA) i amb només
44 anys, Iván Martí va posar fi al
seu patiment. Ho va fer tot sol,
mentre la seva mare, Carmen
Barahona, estava treballant: fit-
xar a la feina era la manera de no
estar implicada en la mort del seu
fill a ulls de la justícia. “L’Iván te-
nia por. En aquell moment ne-
cessitava algú que li donés la mà
i que li digués que l’estimava, i jo
necessitava fer-ho. Però la llei el
va obligar a marxar sol, ens va
condemnar a un patiment extra”,
lamenta la Carmen.
La llei de l’eutanàsia que el

Congrés dels Diputats va aprovar
el passat 17 de desembre ha de
servir perquè ningú més hagi de
passar pel tràngol de l’Iván i la
Carmen. Aquesta llei ha de ga-
rantir el dret a la mort digna
que, per exemple, Jordi Rodrí-
guez va haver d’anar a buscar a
Suïssa fa una dècada. Tenia 80
anys, li faltava un pulmó, els
seus ingressos a l’Hospital Clínic
eren cada cop més freqüents i li
havien detectat una cardiopatia. 
“Ell sabia que tindria una

mort molt complicada”, diu Joan
Alquézar, que recorda com el
seu sogre va reunir la família el
dia de Sant Jordi de 2010 per co-
municar-los la seva decisió. “Ens
vam quedar de pedra, però ell ho
tenia molt clar i ens va demanar
que l’acompanyéssim”, explica
el gendre. I així ho van fer: el 5
d’octubre del mateix any, en Jor-
di, les seves dues filles i els res-
pectius marits van emprendre un
viatge en cotxe des de Barcelona
fins a Basilea, on van passar una
mena de vacances de comiat sen-

se parlar del que vindria després.
Cinc dies més tard, van anar a una
clínica de Zuric i, quan li van pre-
guntar per últim cop si n’estava
segur, va recordar la seva difun-
ta dona i va dir: “Fem-ho ràpid,
que la Violeta m’espera”. Agafat
de les mans de les seves filles, en
Jordi va prendre una dosi letal
que li va fer efecte en menys
d’un minut. 

“EL MEU FILL NO VOLIA MORIR”
Quan parla de l’Iván, la Carmen
mira d’evitar la paraula ‘mort’ i re-
butja del tot el mot ‘suïcidi’. Ell
també preferia no fer servir
aquests conceptes: “Parlava de
descansar, perquè el meu fill no
volia morir, però tampoc volia pa-
tir”, assegura la mare. Per a ella,
obligar l’Iván a viure amb ELA era
“com obligar un falcó, lliure i
salvatge, a viure a la gàbia d’un ca-
nari”. “Forçar-lo a seguir hauria
estat egoista, ell hauria sentit
que si marxava em feia mal i en-

cara ho hauria passat pitjor. Aju-
dar-lo a marxar va ser un acte d’a-
mor”, defensa.
L’Iván va tenir clar que no

arribaria fins al final de la malal-
tia el dia que va ser diagnosticat.
“Aquell dia vaig morir”, va es-
criure ell mateix en un text que la
seva mare va enviar a La Van-
guardia. La Carmen, que el va
acompanyar a la consulta, expli-
ca que el metge que el va atendre
no va ser capaç de dir-li explíci-
tament que patia ELA, però va
afirmar que, en tres anys, mori-
ria ofegat. Un cop fora de l’hos-
pital, mentre fumaven, es van tro-
bar amb el doctor i l’Iván li va pre-
guntar si, efectivament, tenia
ELA. “Sí”, va respondre el metge.
Més tard, a l’hora de dinar, l’Iván
li va dir a la seva mare el que feia
estona que li rondava pel cap i ella
va decidir donar-li suport.
Després de provar alguns

tractaments que no van funcionar
i de veure com la malaltia avan-

çava, va arribar un dels moments
més durs: escollir el dia i l’hora de
marxar. “Va estar gairebé tres me-
sos decidint-ho: tenia unes ganes
de viure enormes i qualsevol ex-
cusa era bona per endarrerir el
moment”, relata la Carmen. Es-
deveniments com la visita d’algú
o un concert que emetien a la tele
el feien esperar un dia més. Tot
això, amb l’angoixa de saber que
“no podia passar-se esperant
perquè, quan l’ELA arribés a pa-
ralitzar-lo del tot, ja no ho podria
fer”, apunta la Carmen. 
“La lluita per morir amb dig-

nitat m’està produint més pati-
ment i m’està matant més ràpi-
dament que la malaltia”, deia
l’Iván en aquella reflexió escrita
poc abans de morir, que és tot un
al·legat a favor d’un dret que a ell
li va ser negat. “La malaltia no
s’escull, però sí que hem de poder
decidir quin grau de patiment fí-
sic i psíquic estem disposats a
aguantar”, afegeix la seva mare.

MÉS DE 30 ANYS DE LLUITA
Tant Carmen Barahona com Joan
Alquézar són membres de l’asso-
ciació Dret a Morir Dignament de
Catalunya (DMD-CAT), creada
l’any 1984. L’entitat ha estat al
capdavant d’una lluita que s’ha
allargat 36 anys i que, per fi, es
veurà reflectida en la llei de l’eu-
tanàsia que entrarà en vigor, si tot
va bé, el mes de març. 
La vicepresidenta de l’associa-

ció, Isabel Alonso, admet que el dia
de l’aprovació de la llei –només
amb els vots en contra del PP, Vox
i UPN– va ser “molt emocionant”
i posa en valor la valentia de tots
aquells que han fet públics els seus
casos. Persones com Ramón Sam-
pedro, Ángel Hernández i María
José Carrasco, o els mateixos Iván
Martí i Jordi Rodríguez, han estat
peces clau per aconseguir el dret a
la mort digna. En aquest sentit, la
vicepresidenta de DMD-CAT con-
clou que “el dret no obliga” i que
“ningú vol morir si es troba bé”.

Anna Utiel
BARCELONA

Dignitat fins a l’últim sospir
» La llei de l’eutanàsia aprovada al Congrés dels Diputats ha de garantir el dret a la mort digna

» La legislació que hi havia fins ara ha obligat molta gent a morir sola o a fer-ho a països com Suïssa

L’Iván (esquerra) va haver de morir sol i d’amagat; el Jordi (dreta) va haver d’anar a Suïssa per tenir una mort digna. Fotos cedides
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Són molt graciosos els
que comparen l’assalt

al Capitoli amb el cas ca-
talà. Quina gràcia. Només recordar
que als presos polítics se’ls va con-
demnar per fer un referèndum o per fer
una mani, no per ocupar cap Parla-
ment. Ah: i que ells sí que havien gua-
nyat les eleccions. Detall.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Os recuerdo que en Es-
paña hay algún que

otro partido y varios me-
dios de conunicación llamando todo el
día al gobierno 'ilegítimo' y 'dictadura'. 
Y varios miembros de las fuerzas ar-
madas pidiendo un golpe de estado,
fusilar a medio país y cantando himnos
nazis en los cuarteles.

@Miquel_R

La 'rave' de Llinars és
un exemple més de la

decadència del capita-
lisme. Drogoaddictes i paràsits socials
que presenten el seu atemptat contra
la salut pública com un acte de rebel·lia
col·lectiva contra el sistema, quan no
és més que un pur acte d'egoisme i in-
dividualisme.

En dies de fred extrem
les persones que viuen

en condicions d'extrema
precarietat ho passen encara pitjor.
Un grup d'electricistes i lampistes es-
tan revisant algunes ubicacions per ga-
rantir uns mínims d'habitabilitat. Si
podeu donar cablejat i material elèctric:
parlem via DM.

@albertmartnez@bernatpiza@jordicabre

La lupa

La pandèmia de la Covid-19 ha suposat un rep-
te inèdit per als governs de tot el món. En
molts sentits, podem dir que ha actuat com
una prova d’estrès, no només per als sistemes

sanitaris i de salut pública sinó també per als governs,
les administracions, els sistemes de protecció social,
les empreses, etc. Tothom n’ha patit les conseqüèn-
cies i tothom ha hagut d’adaptar-s’hi. Uns més que al-
tres, és clar. Però en tot cas, la prova d’estrès ha re-
velat moltes de les febleses del nostre sistema públic
i del nostre sistema productiu. Empreses massa febles
i amb poc marge de liquiditat, un sistema financer que
després d’haver rebut injeccions milionàries en l’an-
terior crisi no ha estat capaç de sostenir el sistema pro-
ductiu, un sistema d’ajuts insuficient, lent i burocra-
titzat...
Els governs dels diferents nivells han rebut mol-

tes pressions per ser més restrictius i per ser-ho me-
nys, i no sempre han sigut clars i coherents en les se-
ves decisions. Però els principals problemes que te-
nim en relació amb els efectes de la pandèmia tenen
més a veure amb la situació econòmica i institucio-
nal de partida que no amb les decisions que s’hagin
pres en el curt termini. Amb un sistema productiu més
robust i un sistema de protecció social més àgil i ben
dotat s’haurien pogut esmorteir molt els efectes eco-
nòmics dels tancaments. I possiblement això hauria
permès ser més restrictius en algunes mesures i con-
trolar el desenvolupament de la pandèmia.
Però igual que cal fixar-se en allò que no ha fun-

cionat, cal també tenir ben present què ha funcionat

raonablement bé davant d’una prova d’estrès d’a-
questes característiques. I diria que al nostre país hi
ha dues coses que, malgrat les dificultats, han acon-
seguit adaptar-se, resistir i tirar endavant: el sistema
sanitari i les escoles. 
En la primera onada el sistema sanitari es va veu-

re clarament desbordat, com va passar en molts al-
tres països. Però en aquests mesos, amb dificultats i
potser més lentitud de la que hauríem desitjat, els hos-
pitals de Catalunya han augmentat significativa-
ment la seva capacitat assistencial i el sistema d’atenció

primària ha aconseguit, malgrat totes les limita-
cions, gestionar la càrrega extraordinària de feina vin-
culada a la Covid-19. I això inclou els tests i vigilàn-
cia de símptomes però també, per exemple, una cam-
panya de vacunació de la grip exemplar. Avui estem
molt més preparats per al que vingui.
El sistema educatiu ha sigut també l’altre gran ex-

emple de feina ben feta. Les escoles i instituts van
adaptar la seva organització per mantenir els grups
bombolla, amb els recursos addicionals –però limi-
tats–de què disposaven. Els equips directius i docents
han adaptat la seva feina i en molts casos s’han ha-

gut de reinventar. Els alumnes han respectat, gene-
ralment, les normes i han evitat que a dins dels cen-
tres es generalitzessin les cadenes de contagi. I els en-
llaços entre centres educatius i els CAPs han permès
el seguiment de casos, els confinaments parcials de
grups i els tests i cribratges. Tot això, de fet, ha aju-
dat al control de la pandèmia. 
La combinació de tots aquests factors, juntament

amb el fet que els infants són el grup amb menys pro-
pensió a infectar-se, han fet que en aquests primers
mesos de curs la tornada a l’escola hagi estat un èxit
col·lectiu. I això és molt important, perquè les con-
seqüències del tancament de les escoles ja les co-
neixem bé: els infants perden aprenentatge i un es-
pai bàsic de benestar i de relació i les desigualtats en-
tre alumnes creixen molt. A més, el tancament es-
colar genera molts problemes a les famílies que han
de treballar i no poden donar als infants l’atenció que
necessiten. Després de sis mesos seguits sense anar
a escola, el fet que la majoria de grups hagin seguit
actius amb poques interrupcions i pocs contagis ha
permès recuperar un espai d’aprenentatge i benes-
tar que és fonamental per al desenvolupament dels
infants i adolescents. Davant la tercera onada és bà-
sic seguir protegint l’escola com un pilar fonamen-
tal de la nostra societat. I això passa per prioritzar
l’activitat escolar davant d’altres activitats. Les es-
coles només haurien de tancar en un cas de confi-
nament total. I, evidentment, cal intensificar els es-
forços per testar i vacunar aviat els docents per po-
der, així, garantir el servei.

Davant la tercera onada és bàsic
seguir protegint l'escola com un
pilar fonamental de la societat

per Jordi Muñoz

L’èxit de les escoles obertes
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La plaça Sóller ja llueix la seva nova imatge1

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

La Ponderosa se salvarà 
i serà un centre agroecològic

La metròpoli després de la pandèmia

L’herència medieval del nucli 
de Santa Eulàlia de Vilapicina
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A les xarxes

@BertaLorenzi: A la vida només li de-
mano algú amb qui tenir la connexió que
tenen Leo Messi i Pedri sobre el terreny
de joc.

@LluisPuigGordi: 2n tribunal de la 3a eu-
roordre: NO HI HA EXTRADICIÓ! Prou per-
secució ideològica i prou repressió. La
lluita per la llibertat continua arreu.

#LluísPuigEsQueda

@CoronaDades: La moral de la població
queda pel terra quan veus que 200 persones
poden fer el que els rota davant la inacció
dels que han de fer complir la normativa.

#LaRaveDeLaVergonya #MàgiaMessiPedri

La clau

Per fi hem sortit d’un any que
serà difícil d’oblidar, ja que
són moltes les coses que ens

han passat i que han transformat
les nostres vides.
A la commoció sanitària pro-

vocada per la maleïda pandè-
mia l’ha seguit una greu crisi so-
cial i econòmica que ens ha de-
mostrat que aquest sistema ca-
pitalista de producció i consum és
insostenible.
Molt lluny queda el decret de

l’estat d’alarma i el primer confi-
nament. Ara bé, continuem en
estat de xoc i encara són necessà-
ries mesures restrictives per con-
trolar i evitar l’expansió de la Co-
vid-19. Les activitats econòmi-
ques, culturals i socials continuen
estant limitades i restringides. Els
problemes i les dificultats per so-
breviure de molts petits negocis
sense l’ajuda de les administra-
cions és un fet que tothom reco-
neix, com també que l’atur s’ha in-
crementat i les desigualtats entre
rics i pobres són majors cada dia
per a vergonya d’aquesta societat.
El nombre de persones i famí-

lies que no poden arribar a finals
de mes ha crescut, encara més, de
forma escandalosa. I les ajudes
compromeses per les administra-
cions no acaben d’arribar als seus
destinataris. La burocràcia conti-
nua sent una malaltia no solucio-
nada a l’Espanya del segle XXI. El
torni vostè demà, un demà que mai
arriba, continua sent el maldecap
de milions de treballadors, treba-
lladores i petits empresaris i em-
presàries per aconseguir ser atesos
i rebre l’ajuda assignada.
Hi ha qui es resisteix a recu-

perar i millorar les condicions la-

Ressaca
per Pedro Jesús Fernández          

borals i els drets de la classe tre-
balladora i així posar fi a les de-
sigualtats i les injustícies. Com
em diu un bon amic, la dreta
mesquina i cavernícola del nos-
tre país no té més remei que to-
lerar les ajudes socials momen-
tàniament, però no acceptarà
una redistribució més justa de la
riquesa i un canvi en el model
productiu i de relacions laborals.
Tanmateix, ho vulguin o no

ho vulguin, allò que alguns han
anomenat la nova normalitat
serà un fet, encara que ningú ha
explicat com serà.
Des d’Europa ens arribaran

molts diners. Els governs han de
saber aprofitar-los per actualit-
zar i modernitzar la nostra es-
tructura productiva, i per acon-
seguir-ho cal evitar les mesqui-
neses dels que no volen que res
canviï. Cal apostar per afavorir
una aliança amb els sectors que
volen convertir Espanya en un
país econòmicament i tecnolò-
gicament punter i amb salaris
que permetin poder viure amb
dignitat. 
A Catalunya, a més, tenim

una oportunitat, ja que el 14 de
febrer podrem votar i expulsar
de la nostra administració
aquells que són els responsables
del deteriorament de l’economia
i de la divisió i l’enfrontament
entre els catalans. Catalunya
necessita un canvi per tornar a
respectar-nos els uns als altres.

Si no ho fem, tots serem res-
ponsables i no podrem atribuir
o traslladar l’error a ningú altre.
Continuar empantanegats

només serà el resultat de la nos-
tra estupidesa, ja que les cartes
no estan marcades, com en altres
ocasions. Tothom sap a què vol
jugar i no fa trampes. O, en tot
cas, és molt hàbil i subtil per
amagar els seus veritables de-
sitjos, que no són altres que allò
de com pitjor, millor per a ells.
Són els especialistes a moure sa-
gramentals, com més millor. 
Però res és irrevocable. No-

més cal recuperar el seny i tre-
ballar pel benestar de tothom,
sense cap exclusió. Al cap i a la
fi aquesta hauria de ser la funció
principal que tenen els que go-
vernen. Si es fa una bona gestió,
això repercuteix en la millora de
la qualitat de vida de tothom. Ara
bé, no esperem que tot ho faci
l’administració. També nosaltres
hem de fer molt, ja que el diàleg
és més necessari que mai.
No volem continuar empre-

nyats ni tampoc volem resignar-
nos davant tantes i tantes injus-
tícies. No volem renunciar a
viure amb dignitat en un món
més just i sostenible.
Confiem que la bona fortu-

na, no només, i la força de la raó
ens acompanyin durant tot
aquest any que ara comença
per poder tornar a abraçar-nos
i recuperar l’autoestima.  

Els semàfors

Els veïns de la zona alta de Torre
Baró han denunciat que fa

moltes setmanes que pateixen
talls de llum constantment.

L’associació de veïns ha exigit a
Endesa que solucioni el

problema, cosa que també ha
fet l’alcaldessa Ada Colau. 

pàgina 10Endesa

Les obres del futur Casal Jove de
la Prosperitat ja s’han licitat. Es
tracta d’una bona notícia per al

jovent d’aquest barri, que fa
gairebé una dècada que espera

aquest equipament. Des del
2012 el casal ha hagut de

funcionar en mòduls. 
pàgina 10Districte

Les noves restriccions de la
Generalitat han fet que el
Gremi de Restauració, la

Fundació Barcelona Comerç i
Barcelona Oberta s’hagin unit
per denunciar el perjudici que

les mesures causaran al comerç 
i a la restauració.

pàgina 16Generalitat
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Mirada pròpia

L’impacte de la Covid-19 ha obligat tota lasocietat a pensar en el present. Un present
canviant i inestable que ens obliga a
adaptar-nos constantment per superar el

dia a dia i fer compatibles les nostres rutines amb l’e-
volució de la pandèmia.
Com a societat hem après a ser més àgils i flexibles

per incorporar aquesta nova realitat en la nostra manera
d’actuar. I així ho han de fer, també, les destinacions tu-
rístiques, sobretot les grans ciutats, que són les que més
han patit els efectes de la Covid-19. Encara que la prio-
ritat, en aquests moments, sigui re-
sistir, cal fer una mirada llarga i te-
nir clar que l’objectiu últim ha de
ser culminar una recuperació
construïda, en ferm, sobre la sos-
tenibilitat. I això cal tenir-ho ben
present, perquè exigeix l’esforç i la
feina de tots els agents implicats
per aconseguir-ho: del teixit em-
presarial, de les institucions i de les
persones. 
Algunes destinacions supor-

taran millor la crisi que altres i, a
parer meu, ho faran les que sigu-
in més resilients, les que s’enfoquin
cap a una recuperació sostenible
i aquelles que tinguin en compte
com les afecta la salut global. Per-
què als ineludibles reptes que ja
plantejava el creixement del tu-
risme urbà cal afegir-hi ara, ne-
cessàriament, el de la seguretat sa-
nitària, la prevenció i la generació
de confiança.

L’ENDEMà DE LA RECUPERACIó
Sé que en aquestes circumstàncies resulta difícil pen-
sar-hi, però després de la recuperació hi haurà un demà,
un futur que hem de projectar, des d’ara mateix, com
serà i com volem que sigui. Per això, el paper de les ins-
titucions públiques pren més força que mai. Des d’a-
quí les animo a cuidar els vincles i donar valor a les em-
preses del sector, a fer polítiques valentes i extraordi-
nàries, no només per fer front al present, sinó per aquest
futur que vindrà i en el qual el turisme hi té, sens dub-
te, molt a dir. Per resistir ara i construir els fonaments
del futur ens calen totes les ajudes possibles.

No és només, però, responsabilitat de les institu-
cions. Les empreses, és clar, també hi han de partici-
par i ser proactives. Ara tenen la responsabilitat de so-
breviure per poder ser partícips del futur, però estarem
d’acord que les empreses compten amb una qualitat in-
trínseca al seu ADN: l’esperit emprenedor i una capa-
citat de superació per fer front a les situacions més des-
afiants. Forma part de la seva essència. 
Aquest futur, però, només el podrem construir so-

bre una base sòlida si fem de la col·laboració la nostra
bandera. Cal treballar braç a braç, deixant de banda di-

ferències i desacords. Tenim un objectiu comú i entre
tots hem de fer efectiu un procés de transformació ba-
sat en el coneixement i en la sostenibilitat.

LA SALUT I EL TURISME VAN DE LA Mà
La Covid-19 ha posat en evidència que la salut i el turis-
me han de treballar conjuntament. Un escenari que des
del CETT ja plantejàvem el 2013. Hem vist i hem viscut
en primera persona que el turisme és un sector extrema-
ment sensible a la situació sanitària global. Aquesta és una
qüestió cabdal i per això va centrar l’última edició de l’Ob-

servatori CETT, Salut global i turisme. Un nou repte per
a les destinacions urbanes, que va reunir experts dels dos
àmbits per compartir coneixements i recomanacions. No
es tracta només de superar el moment que vivim, sinó de
treballar amb la tecnologia, la recerca, la formació i la pre-
venció per minimitzar riscos i respondre amb agilitat a les
situacions que es puguin presentar en el futur. 
La vacuna de la Covid-19, tan esperada, de ben se-

gur que obrirà la porta a una recuperació gradual del
turisme, però faig una crida a no oblidar que caldrà se-
guir posant sobre la taula noves propostes i estratègies.

D’una banda, per conviure amb el
virus i, de l’altra, per prevenir si-
tuacions similars. En aquest sen-
tit, em faig meves les paraules del
Dr. Jordi Serra Cobo, investigador
de l'Institut de Recerca de la Bio-
diversitat, que a l’Observatori
CETT va insistir en el fet que “el tu-
risme ha d’actuar a nivell de pre-
venció i prendre mesures abans
que arribi el virus als humans i es
propagui”.  
És cert. Aquesta ha estat una

crisi sanitària excepcional que ho
ha capgirat tot i per a la qual no es-
tàvem preparats. No obstant això,
en ciutats com Barcelona, que han
rebut un gran impacte i han patit
unes conseqüències tan severes, cal
reflexionar, promoure i recollir
tots els aprenentatges per ser ca-
paços, en el futur, d’avançar-nos als
esdeveniments i estar molt més
preparats per afrontar-los. Barce-
lona té l’oportunitat d’erigir-se
com a ciutat segura i puntera en re-

cerca sobre salut i turisme. Des del CETT estem impul-
sant la generació de nou coneixement, amb la participació
d’ens públics, privats i d’experts multidisciplinaris.
El turisme urbà se’n sortirà. És més, m’atreveixo a

dir que, a llarg termini, en sortirà enfortit si s’erigeix so-
bre els pilars de la innovació, la sostenibilitat, la recer-
ca i la cooperació entre tots els agents implicats. Aques-
ta és l’única manera de garantir la salut del turisme i de
construir el camí d’un sector amb molt futur.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

La salut del turisme, a les nostres mans
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Les millors
perles

L’altra actualitat. “Has vist el que ha passat als Estats Units?”,
pregunta per WhatsApp algú que volia parlar sobre l’assalt

al Capitoli. La resposta que rep: “Sí. Flipo. El Kanye [West] li ha
posat les banyes a la Kim Kardashian”. La conversa s’ha fet viral.

Un José Luis Martínez-Almeida descoordinat i una
Andrea Levy sobreexcitada van acompanyar els Reis

d’Orient ballant, com si de Coyote Dax es tractés, al ritme
de la cançó que ha robat el cor dels boomers: Jerusalema.

Les declaracions d’amor estan molt bé, però cal saber com i
on fer-les. Per exemple, una pintada a l’aqüeducte de les

Ferreres no és bona idea: un noi en va fer una i ara la fiscalia de
Medi Ambient de Tarragona li demana 22 mesos de presó.

Una residència de gent gran ha colat familiars de
treballadors a les llistes de vacunació contra la Covid.

Ha passat a un centre concertat madrileny i ho ha avançat
elDiario.es. La Comunitat ho ha qualificat d’anècdota.

per Anna Utiel
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@AlbertLloreta: Prova del cotó: detecta-
reu un nacionalista espanyol pels equili-
bris que farà per vincular Trump i l'assalt
del Capitoli amb l'independentisme.

@Alb_Puig: A mi em preocupa el desco-
neixement que tenim de la nova soca bri-
tànica de la Covid-19 i el trencament mas-
siu de bombolles durant Nadal.

@junqueras: El PSC i JxCat tomben la mo-
ció contra el frau a la Diputació de Barce-
lona. Contra la corrupció tothom hauria
de ser clar i net.

Tribuna

L’any 2018 el malestar d’una part de les classespopulars franceses va parir el moviment de les
armilles grogues. Convé recordar al lector que
aquelles protestes, que van portar a les prin-

cipals ciutats del país veí escenes de violència mai vistes,
van originar-se per una guspira política que resultava im-
possible de preveure: un nou impost als carburants que el
govern francès defensava no pas amb l’ànim recaptatori
sinó sota la lògica ambiental de “qui contamina, paga”. Al
darrere, com sempre, el discurs sobre l’ús excessiu del ve-
hicle privat i la necessitat de reduir-lo per participar soli-
dàriament en la millora de les condicions del planeta. Fi-
nalment, el govern es va fer enrere i va haver d’improvi-
sar mil i una narratives polítiques per poder desactivar el
moviment de les armilles grogues després d’uns quants
morts en algunes de les protestes i danys materials per cen-
tenars de milions d’euros. El francès és un dels millors ex-
emples de la frivolitat amb la qual els governants encaren
els assumptes polítics quan es desconnecten de la realitat
que han de manegar i es llencen a promulgar normatives
sense considerar els costos laterals que aquestes provocaran.
La ciutat de Barcelona encapçala des de fa temps una

particular croada contra el vehicle particular i malda per
la promoció de noves maneres de mobilitat que, de retruc,
ajudin a fer minvar els índexs de contaminació i també,
no hi pot faltar avui dia la menció, les emissions lligades
al canvi climàtic. Com que és una bona iniciativa, feta en
nom del bé, costa trobar-hi pegues en allò que es perse-
gueix, però sí que segurament caldria reflexionar al vol-
tant del com, per evitar els costos laterals que, com tota
mesura, aquesta també comportarà.
El primer que cal considerar és la temptació autàrquica

de la Barcelona política, pensant una ciutat que únicament
tingui com a prioritat l’ús i gaudi dels seus habitants em-
padronats. Com que encara pot considerar-se, ves a sa-
ber per quant de temps, que Barcelona és i funciona com
una capital, qualsevol decisió que s’hagi de prendre
hauria de tenir en compte l’efecte sobre aquesta qüestió.
Barcelona no és un poble. No és ni tan sols una ciutat gran.
És el cor de la Catalunya-Ciutat i, en conseqüència, no pot
adoptar un aire insular en un debat tan rellevant com és
el de la mobilitat. Aquí, naturalment, l’Ajuntament no és
l’únic actor implicat. La Generalitat i els municipis que en-
volten Barcelona també hi tenen una responsabilitat. Si-
gui com sigui, preocupa el localisme en la presa de deci-
sions que afecten tot el conjunt, més preocupant si qui el
lidera és la mateixa Barcelona. Poden intuir que la res-
tricció de la circulació a Barcelona hauria d’anar acom-
panyada de polítiques públiques molt més ambicioses pel
que fa al transport públic interurbà o l’habilitació d’espais
que de veritat complissin la funció de deixar-hi el vehi-
cle privat a la vora sense haver d’endinsar-se a la ciutat.
De moment, però, cap de les dues coses està soluciona-

da i, per tant, a cada restricció s’incrementa el nombre de
perjudicats, a la vegada que es va limitant el paper capi-
tal de Barcelona.
Cal també una actitud coratjosa en la tarifació del trans-

port públic. Les administracions han acordat que durant
el 2021 les tarifes seguiran congelades. Resulta difícil ima-
ginar que un dèficit de 261 milions d’euros el 2020 justi-
fiqui aquesta decisió. El debilitament financer de les em-
preses de transport, encara que siguin públiques, no pot
portar res de bo. Amagar el cap sota l’ala és una actitud
habitual en política però no gaire sostenible en el temps.
Més enllà de les bones intencions i els titulars, algú hau-
rà d’explicar-nos com millorem el transport públic si ni tan
sols estem disposats a pagar aquell que ja tenim. Passa que,
tantes vegades, volem només les molles i ens fan nosa els
ossos. Algú hauria, més enllà de començar a aproximar el
preu del bitllet al seu cost real, atrevir-se a revisar algu-
nes bonificacions lligades a l’edat i també a propiciar un
major control de les actituds incíviques traduïdes en viat-
jar sense bitllet amb impunitat. Però com que tot això re-
sulta impopular –sobretot apujar preus i revisar les bo-
nificacions–, no resulta prioritari. Sigui com sigui, sense
convertir el transport públic en una prioritat políti-
ca –més diners– però també ciutadana –disposats a pa-
gar el que val–costarà poder cosir tot el territori que hau-
ria de quedar ben emmallat per poder dir que sí, que efec-
tivament a la Gran Barcelona, la real, no l’administrati-
va, és possible moure’s bé i ràpid en transport públic.
Per últim és també necessari que qualsevol decisió que

afecti la mobilitat, més enllà de les intencions, respon-
gui a criteris de racionalitat, maduració, debat i, també,
quan resulta imprescindible, consideracions estètiques.
Tota la narrativa sobre l’urbanisme tàctic articulada per
justificar les decisions preses enmig de la pandèmia i que
han alterat, per exemple, l’Eixample de dalt a baix, res-
ponen més aviat a una pulsió dirigista dels actuals res-
ponsables municipals, els quals, lluny de propiciar l’es-
colta activa amb la ciutadania, aprofiten assemblees bui-
des vestides de participació per imposar models d’un dia
per l’altre sense cap mena de debat.
Naturalment, com que governen la ciutat tenen la legi-

timitat per carregar-se l’Eixample, apostar per la lletjor o
per allò que considerin. Una altra cosa és que tot això res-
pongui a un veritable treball sòlid i de fons sobre mobilitat
que imagini la ciutat, insistim que sense renunciar a la seva
lògica de capital del país, a una dècada vista per fer-la, no
només més habitable, sinó també més atractiva i puntera.
El mal principal, però, i no només en mobilitat, és que els
temes, per importants que siguin, se segueixen considerant
a casa nostra des de la lògica del terme municipal. És un er-
ror. Catalunya existeix perquè en el seu dia va entendre que
era ella la ciutat sencera i que el seu barri més gran era Bar-
celona. I així hauríem d’entendre també la mobilitat.

Flaixos

Barcelona no és un poble.
No és ni tan sols una 
ciutat gran. És el cor 

de la Catalunya-Ciutat i,
en conseqüència, no pot
adoptar un aire insular 
en un debat tan rellevant
com és el de la mobilitat.
L'Ajuntament no és l'únic

actor implicat. 
La Generalitat i els

municipis que envolten
Barcelona també hi tenen

una responsabilitat

“
“

per Josep Martí Blanch

Catalunya-Ciutat
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Dolors Sabater
CUP-Un Nou Cicle per Guanyar

“La taula de diàleg no existeix:
porten tres anys i no han fet res”

“La candidata de la CUP”.
Així la presenten la ma-
joria de mitjans, una eti-

queta que no sé si li agrada gaire...
Jo em sento la candidata de la CUP
que ha sumat amb Guanyem per
posar l’accent, sobretot, en la força
del municipalisme. Em sento cò-
mode amb aquesta aliança. Hauria
preferit que hagués sigut encara
més àmplia, perquè és important
que hi hagi fronts amplis de l’es-
querra rupturista i trencar amb els
sectarismes. Però tot i que només
ha sigut possible aquesta suma de
Guanyem amb la CUP, m’hi sento
còmode. Sobretot perquè l’esperit
bàsic és el de ser una candidatura
que ve de baix.

Potser el nom de la candidatura
(CUP-Un Nou Cicle per Guanyar)
no l’ajuda a evidenciar aquesta
voluntat de “trencar les costures
dels partits”, citant paraules seves.
Jo diria que l’important no és tant
el nom sinó el programa. Hem de
poder fer arribar a la gent què sig-
nifica un nou cicle per guanyar. El
canvi que hi ha d’haver és de cul-

tura política. No estar tan pendent
dels partits, sinó del seu projecte.
En aquest sentit, i malgrat que és
veritat que hem acabat escollint un
nom llarg, la idea d’un nou cicle per
guanyar resumeix molt bé l’esperit
amb el qual anem a les eleccions. 

Albiol fa temps que l’anomena
“la candidata de la CUP” i ara deu
pensar: m’ha donat la raó.
[Somriu] Bé, jo crec que s’ha expli-
cat molt que la nostra és una can-

didatura conjunta de Guanyem, el
meu partit, i de la CUP. Però sempre
hi ha una tendència a simplificar
per part de tothom. Sigui com sigui,
jo ara soc la cap de llista de la suma
d’aquests dos espais i, per tant, as-
sumeixo també com a propis els
valors que significa la CUP. 

Què aporta Guanyem a la candida-
tura que fins ara havíem conegut
de la CUP? Parlen de “municipa-
lisme de base”, però la CUP ja el re-
ivindicava sempre.
Crec que, sobretot, hi aporta plura-
litat. Guanyem permet a la CUP no
quedar-se tancada només en les si-
gles de la seva organització. Li pos-
sibilita una obertura. A més, penso
que li aporta una experiència mu-
nicipalista més metropolitana. 

Precisament, si mirem l’àrea me-
tropolitana, els últims anys no
han sigut gaire bons per a Gua-
nyem i la CUP. Només cal veure
Cerdanyola –l’exalcalde Carles Es-
colà va 6è en aquesta llista des-
prés de plegar el 2019 pels mals
resultats a les municipals– o Bar-
celona, on la CUP no és al Ple. 
Sí, però en canvi a Ripollet hem se-
guit governant, per exemple. Més
enllà de les situacions conjunturals,
crec que les agendes polítiques
que hem impulsat des d’aquestes
confluències són més vigents que
mai i es demostren més necessà-
ries que mai. Una altra cosa és que
en el vessant de la comunicació
amb la ciutadania per convèncer-
la que ens voti hi hagi més dificul-
tats o menys per aconseguir la seva
confiança. Això és evident.

Per què un veí o veïna de Badalona
o de l’Hospitalet, per exemple, ha
de votar Dolors Sabater i no Jéssica
Albiach o Pere Aragonès?
Per l’honestedat de fer política al ser-
vei de la gent sense que hi hagi in-
terferències d’altres interessos que

puguin pervertir-ho. Crec que això
és el que representa la candidatura
que encapçalo i jo mateixa.

Troba a faltar honestedat en la po-
lítica nacional, concretament?
Sí, trobo a faltar-hi honestedat, since-
ritat i crec que massa sovint s’enganya
la població i s’està més pendent dels
interessos partidistes i de les picaba-
ralles que no pas d’allò que és nu-
clear: posar-se al servei de la vida de
la gent i millorar-la. I això és el que
nosaltres ja hem fet als ajuntaments

i ara ho volem impulsar també a ni-
vell de país. 

Per fer-ho, normalment cal gover-
nar. I vostè ja ha dit que estan pre-
parats per entrar al govern.
Que estiguem preparats no vol dir
que segur que governarem. 

Ha matisat que abans s’han d’en-
tendre amb el “què”. Quines són
les línies vermelles?
La nostra proposta es basa a fer es-
tructures públiques que ajudin tant
a millorar la vida de la gent com a
avançar en la sobirania nacional.
Això és el que no s’ha fet en aquests
tres anys. No s’ha construït res. Ara
toca fer estructures concretes, com
crear una banca pública catalana,
una renda bàsica universal, naciona-
litzar serveis bàsics com la salut o l’e-
nergia... I, a més, desencallar el camí
cap a l’autodeterminació i la cons-
trucció de la República Catalana.
Amb tot, seria estrany que la resta de
partits no es vulguin entendre amb
nosaltres, perquè el que proposem
són millores clares per a la gent.

Es veu en un govern amb JxCAT?
És evident que el que ens separa
amb Junts per Catalunya és el neoli-
beralisme que ells defensen. Però no
vull entrar a fer travesses de partits. 4

Arnau Nadeu
Fotografia: Eduardo Corria

“Hauria preferit
que l’aliança de
Guanyem i la CUP
hagués sigut 
més àmplia”“En un futur 

no llunyà hauré
de deixar de ser
regidora de
Badalona”
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– Vostè ha remarcat 
molt que estan disposats 
a entrar al govern, on és
probable que hi hagi JxCAT. 
Es veu governant amb ells?

– Amb ells ens separa el
neoliberalisme. I que estiguem
preparats no vol dir que segur
que governarem.

– Arribat el cas, seria consellera?

– Jo estaré preparada per
assumir el que calgui. Ja ho vaig
fer a Badalona amb l’alcaldia.

3Perquè tot plegat dependrà de la
representació de cadascú, de la ca-
pacitat que tinguem tots de poder-
nos posar d’acord en punts clau i, en
el nostre cas particular, que les nos-
tres assemblees acabin validant el
paper que hem de jugar.

Sigui com sigui, la CUP no s’ha vist
mai gaire en un govern amb JxCAT
i, en canvi, vostè ha remarcat molt
que estan disposats a entrar al go-
vern, on és probable que hi hagi
JxCAT. Per això li preguntava.
Nosaltres el que hem dit és que
estem preparats per entrar-hi, no
que hi vulguem entrar. És a dir, que
no se’ns menystingui com a força
política i es descarti d’entrada que
puguem assumir responsabilitats
de govern, si es dona el cas. El mis-
satge no és “volem entrar al govern”,
sinó “nosaltres també podem go-
vernar”. Estem preparats, si es donen
les circumstàncies –i tant de bo que
es donin–, per governar.

Arribat el cas, es veuria de conse-
llera?
De la mateixa manera que vaig assu-
mir ser alcaldessa de Badalona, si les
circumstàncies ens porten a haver de

governar jo estaré preparada per
assumir el que calgui. Però ara no és
el moment de fer travesses, repe-
teixo, sinó d’explicar a fons el nostre
projecte.

D’acord, parlem de projecte. “Via
àmplia” d’ERC o “confrontació
intel·ligent” de JxCAT: amb quina
de les dues estratègies podria
compartir més coses?
Totes dues propostes són solucions
màgiques. Si aquest eixamplament
que promulga ERC es produeix,
tenim garantit que l’Estat ens reco-
neixerà? No, no ho tenim garantit.
Per tant, no deixa de ser una mica
un engany. O la taula de diàleg... No
existeix. Porten tres anys, s’han re-
unit una vegada i què han fet? No
han fet res. Això no és una taula de
diàleg. I a l’altra banda tornen a par-
lar de la DUI... Jo hi vaig ser, en aque-
lla DUI del 2017, però no es va poder
sostenir. I durant aquests tres anys
de legislatura no s’ha fet ni un sol
pas endavant cap a sostenir-la. Per
tant, dir que ara aixecarem la DUI
també és una solució màgica. 

Què proposa, doncs?
Deixar-nos de respostes màgiques i
enfocar-nos cap a una cosa efectiva:
el referèndum. Ja sé que això decep
molta gent, perquè ho interpreten
com que l’1 d’octubre no serveix. I
és clar que serveix. El mandat és el
de l’1 d’octubre, però aquell man-
dat no va ser reconegut ni per Eu-
ropa, ni per l’Estat ni per ningú. Ni
nosaltres mateixos hem estat capa-
ços de sostenir-lo. Per tant, no ens
enganyem. Fem un nou referèn-
dum, però aquesta vegada arri-
bem-hi amb la feina feta, tant pel
que fa al reconeixement interna-
cional com per tenir les estructures
públiques preparades per poder
sostenir-ne el resultat. Hem de tenir
garantida la sobirania econòmica,
l’energètica, l’alimentària, la sanità-
ria... Perquè el resultat del pròxim
referèndum sigui vinculant sí o sí.

Creu que els comuns poden com-
partir aquesta estratègia autode-
terminista?
Els comuns estan demostrant ser
anti-independentistes. És molt dife-
rent no estar a favor de la indepen-
dència però estar-hi d’acord si el
poble ho decideix que no pas tre-
ballar-hi en contra. Els comuns han
perdut aquell esperit del 15-M a
favor de totes les sobiranies. Les per-
sones que pensen que Catalunya ha
de fer el seu procés d’autodetermi-
nació i que estan d’acord a respec-
tar-ne el resultat, sigui quin sigui, ja
no poden votar els comuns. Perquè
aquests s’han demostrat, no només
anti-independentistes, sinó també
anti-autodeterministes. Han pactat
amb Valls a Barcelona, han votat en
contra de la llei d’amnistia... És un
gran error, a parer meu, perquè el
PSC d’Illa es menjarà el poc espai
que els queda. Només ho podrien
evitar recuperant la defensa d’aque-
lla dignitat del 15-M. Els seus valors.

Parlant de valors, fins ara ha dit
que no veia incompatible fer el
salt a la política nacional i alhora
seguir de regidora a Badalona.
Ho segueix veient així?
Encapçalar la llista conjunta de la
CUP i Guanyem per a les pròximes
eleccions al Parlament m’apropa
molt més a haver d’acabar deixant
de ser regidora de Badalona per ser
només diputada. És evident que
entraré al Parlament i, per tant, en
un futur no llunyà hauré de deixar
de ser regidora. Nosaltres, a més,
per codi ètic no permetem l’acu-
mulació de càrrecs. Tot i això, espe-
rem a veure els resultats electorals.

Em sembla que, a Badalona, quan
alguns llegeixin això es fregaran
les mans.
Bé... Jo soc una persona que he
estat sempre al servei de la ciutat,
des de molt jove i des de molts àm-

bits diferents. Sempre he treballat al
servei de Badalona i la meva en-
trada al Parlament també servirà
per ajudar la ciutat. Perquè les polí-
tiques que nosaltres impulsarem
són per millorar la vida de la gent i
perquè la Generalitat tingui molt
més en compte el municipalisme i
els ajuntaments. Seguiré treballant
per Badalona i ara també ho faré
per totes les ciutats i pobles del país,
des d’un altre àmbit. La meva feina
repercutirà en Badalona i la resta de
municipis, tant si és des de l’oposi-
ció com si és des del govern de la
Generalitat.

Amb la perspectiva que dona el
temps, i de cara a unes possibles
negociacions post eleccions al
Parlament, quins aprenentatges
n’ha extret d’aquells mesos post
Pastor en què el fracàs de les es-
querres va permetre a Albiol re-
cuperar l’alcaldia de Badalona?
Que la política de sempre vol expul-
sar del seu pastís qualsevol que hi
entri amb ganes de fer les coses
d’una altra manera. Quan els partits
es converteixen en oligarquia, com
li ha passat a Podemos ara que go-
verna, no volen que gent com jo es-
tigui en política perquè representem
un perill per al poder de sempre. S’ha
vist molt clarament a Badalona. 

La preocupa el resultat que pugui
treure a Badalona?
En cap moment m’he mirat el pas
que estic fent cap a la política nacio-
nal en clau d’èxit o descrèdit perso-
nal. Si el meu compromís polític
amb la ciutat i amb el país depen-
gués de les crítiques o dels elogis,
malament aniríem, perquè no faria
mai res. Jo no estic subjecta a tot
això. El que cal és posar la convicció,
l’honestedat i la valentia personal al
servei d’un projecte. Perquè no pot
ser que tot el que hem passat i tot el
que hem viscut, sobretot l’octubre
del 2017, es malbarati en aquesta
mena de depressió col·lectiva que
estem vivint a nivell de país. 

El CEO els dona 8-9 diputats per
revertir-ho. Ho firma?
Per a la CUP significaria un creixe-
ment i, per tant, seria un resultat sa-
tisfactori. Però jo soc molt optimista
i m’agradaria, fins i tot, aspirar a tenir
encara més representació.<

“No pot ser que
l’1-O es malbarati
en ladepressió
col·lectiva que
viu el país”

“Dir que ara aixecarem la DUI
també és una solució màgica”

“Fem un nou
referèndum,
però aquest cop
arribem-hi amb
la feina feta”
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Nou Barris

SERVEIS4“El desembre hi va ha-
ver 28 talls de llum. Ho tenim re-
gistrat”. Són paraules de Micaela
Rodríguez, la presidenta de l’As-
sociació de Veïns de Torre Baró.
L’entitat denuncia que cada hivern
pateixen talls de llum –el proble-
ma afecta la zona alta del barri–,
però que enguany la situació ha
empitjorat. Reclamen a Endesa
que, d’una vegada per totes, solu-
cioni el problema.
“El gener el problema ha con-

tinuat. A finals de desembre, En-
desa va fer una reparació i després
tots els talls eren en una altra part
del barri”, relata Rodríguez. El
Districte, per la seva banda, està en
contacte amb Endesa i també té
prevista la instal·lació d’un gene-
rador per mitigar el problema.
Per la seva banda, des de l’oposi-
ció, Junts per Catalunya, que es va
reunir amb l’associació de veïns el
13 de gener, demana “solucions ur-
gents” al govern municipal. Els
talls, que també afecten altres

barris de la ciutat com el Raval, han
provocat que l’alcaldessa Colau
hagi qualificat la situació d’“into-
lerable” i hagi enviat cartes de
protesta a Endesa, la Generalitat i
el govern espanyol.

POBRESA ENERGÈTICA
En aquest escenari també hi apa-
reix el problema de la pobresa en-
ergètica que pateixen alguns veïns,
i que de vegades provoca que des

d’algunes cases o pisos es punxi la
llum. “Aquest any hi ha un altre
problema perquè amb la pandè-
mia molta gent ha tornat a casa els
pares i, on abans es feien servir una
o dues estufes, ara se’n fan servir
tres o quatre”, afegeix Rodríguez.
Per últim, des del barri de

Ciutat Meridiana també han aler-
tat que els últims dies, coincidint
amb l’onada de fred, han patit tres
o quatre talls de llum.

El problema afecta la part alta del barri. Foto: Línia Nou Barris

Veïns de Torre Baró denuncien
que pateixen talls de llum diaris

» L’associació de veïns diu que el desembre n’hi va haver 28
» L’entitat i el Districte reclamen una solució immediata a Endesa

“Les ajudes socials no arriben
a Ciutat Meridiana”

DESIGUALTATS4L’Associació
de Veïns de Ciutat Meridiana va
posar en marxa el passat mes de
juny un punt d’assessorament
veïnal per ajudar a fer tramita-
cions telemàtiques d’ajudes so-
cials relacionades amb l’esclat
de la pandèmia als veïns que ho
necessitessin. Ara, mig any des-
prés d’haver començat, denun-
cien que de les 129 ajudes que
van tramitar entre el juny i
principis d’octubre només se
n’han aprovat sis.

“Tot plegat és intolerable. Al-
gunes s’estan tramitant, però de
la gran majoria no s’ha rebut cap
resposta”, afirma Filiberto Bravo,
el president de l’entitat veïnal.
Bravo alerta que la situació al bar-
ri és molt delicada i que en els úl-
tims mesos la pobresa està aug-
mentat a marxes forçades. “Hi ha
gent vivint en condicions molt du-
res, en pisos molt petits i humits
i que a sobre han d’estar tancats
a casa i sense cobrar res. Hi ha
molt patiment”, lamenta Bravo.

LA PROSPERITAT4La construc-
ció del nou Casal de Joves de la
Prosperitat és un d’aquells pro-
jectes que arrossega anys i anys
de retard, concretament al vol-
tant d’una dècada. Ara sembla
que, per fi, el futur equipament
està més a prop de ser una re-
alitat, ja que l’Ajuntament ha li-
citat les obres.
El nou equipament es cons-

truirà al solar que hi ha a la con-
fluència de l’avinguda Rio de Ja-
neiro i el passeig Valldaura, i que

des del 2012 acull en mòduls el
casal. Un solar que fa anys que
està maleït, tal com es va poder
comprovar el 2018, quan sem-
blava que les obres tirarien en-
davant. Llavors  va aparèixer un
deute que l’Ajuntament va atri-
buir a l’ara desaparegut Consell
Comarcal del Barcelonès, ja que
en el seu moment va ser l’em-
presa Regesa, propietat del Con-
sell Comarcal, qui va fer l’ex-
propiació del solar. Regesa va
comprar el terreny a Adif, però

va quedar pendent un deute de
tres milions d’euros. Això va
provocar que el projecte patís un
nou retard. 
El nou edifici, llargament re-

ivindicat pels joves del barri,
tindrà una planta baixa i un pis
i inclourà oficines, una sala po-
livalent, aules per als tallers,
bucs d’assaig i un plató. Enca-
ra caldrà esperar una mica però
finalment els joves podran gau-
dir d’un casal digne per fer-hi
les seves activitats.

La seu de l’associació de veïns. Foto: Línia Nou Barris

L’hora del nou Casal de Joves

L’actual casal és de barracons des del 2012. Foto: Línia Nou Barris

Política | Protesta contra una carpa de Vox
Un petit grup de veïns es va concentrar el passat 11 de gener davant d’una
carpa que la formació Vox havia muntat al passeig de Verdum. Els mani-
festants van cridar consignes com ara “fora feixistes dels nostres barris”.
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4Les obres al Campillo de la
Virgen, al barri de Torre Baró, se-
gueixen avançant a bon ritme
des que es varen tornar a posar
en marxa a finals del passat mes
de novembre després d’uns me-
sos aturades.

Les obres, que formen part
del Pla de Barris Zona Nord, te-
nen per objecte construir una
nova pista reglamentària de fut-
bol sala de formigó, amb grades

i nous vestidors, i adequar-ne
l’entorn. La pista no només serà
adequada per disputar partits de
futbol sala, sinó que estarà adap-
tada per tal que es puguin prac-
ticar altres esports. 

A més, la instal·lació també
tindrà una coberta metàl·lica
per protegir els esportistes i el
públic de la llum solar. La fabri-
cació de la coberta s’està realit-

zant paral·lelament a la cons-
trucció de la pista i està previst
que s’instal·li al terreny abans de
la primavera.

GRADES I VESTIDORS
Les obres actuals també serviran
perquè les grades prefabricades
que ara hi ha es retirin i es tornin
a col·locar paral·leles a la pista, a
dos metres de distància. La base
de les grades estarà a la mateixa
cota de la pista, de manera que
les noves grades seran total-
ment accessibles. 

L’estructura de la coberta in-
corporarà unes proteccions de
niló, situades a partir de tres me-
tres d’alçada, per evitar que les pi-
lotes s’allunyin de la pista de joc.
A més, les proteccions baixes
s’allunyaran fins al perímetre del
Campillo, amb la voluntat d’evi-
tar crear espais tancats i la sen-
sació de gàbia. 

La intervenció també perme-
trà fer tres nous vestidors, dos
d’ells amb dutxes i servei higiènic
i un tercer que estarà adaptat
per a persones amb mobilitat re-
duïda. També comptarà amb un
espai de magatzem independent.
Els nous vestidors estaran situats

a l’espai entre els mòduls exis-
tents, sota el porxo, i amb accés
directe des de l’exterior. 

ENTORNS URBANITZATS
Per últim, l’actuació finalitzarà
amb la urbanització dels en-
torns de la zona. Una de les re-
formes més destacades serà l’a-
dequació d’una rampa molt més
llarga per tal que sigui accessi-
ble per a persones amb mobili-

tat reduïda i donar cobertura a
tota la pista. A l’altre extrem
s’instal·larà una rampa-escala
que permetrà millorar els des-
plaçaments que ara es fan a tra-
vés d’un solar que hi ha de sor-
ra. Al costat est, on el bosc bai-
xa en pendent fins a la carrete-
ra, es col·locarà una petita duna
de vegetació que allunyarà la
tanca del límit trepitjable.

Obres al Campillo de la Virgen
» S’està construint una pista reglamentària per jugar a futbol sala i practicar altres esports
» Les feines avancen a bon ritme després que es tornessin a posar en marxa el novembre

4El Campillo de la Virgen està si-
tuat al costat del carrer Vilatorta i
el passatge Brull i rep aquest nom
perquè, antigament, hi havia una
casa amb una verge a la façana i
el veïnat de Torre Baró va batejar
aquest espai, utilitzat des de fa
molts anys per al lleure de grans
i petits, amb aquest nom.

L’espai limita amb el Parc Na-
tural de Collserola i es troba se-
parat del barri de Ciutat Meri-
diana per un pendent boscós

que té unes escales que con-
necten els dos barris. Està dividit
en dos espais separats per un
desnivell: el primer, a la cota del
carrer de Vilatorta, dona conti-
nuïtat al carrer i acull dues àrees
de joc infantil; el segon, constituït
com un espai més ampli, allotja
una petita pista de bàsquet i és
on s’acostumen a celebrar els
actes de les festes majors. En
aquest segon espai és on s’a-
llotjarà la nova pista esportiva.

El Campillo de la Virgen

Una coberta
protegirà el públic
i els esportistes

Les obres permetran que el barri tingui una nova pista esportiva. Fotos: Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Una rampa farà que
la zona sigui molt
més accessible



| 12

líniaNouBarris.cat Gener 2021 El reportatge del mes

Si parlem de mobilitat a
Barcelona i l’àrea metro-
politana podem dir que
mai plou a gust de tothom.

N’hi ha que creuen que les mesu-
res impulsades per l’Ajuntament
barceloní per reduir els vehicles
privats convertiran la ciutat i els
seus voltants en un caos. D’altres
consideren que els projectes de
mobilitat a l’àrea metropolitana,
que en gran part lidera el consis-
tori d’Ada Colau, són insuficients.
Uns darrers aplaudeixen els can-
vis per erradicar la contaminació.
El cert és que el debat sobre

mobilitat a la capital desperta ires.
Tanmateix, sovint es parla poc de
la mobilitat entre Barcelona i l’àrea
metropolitana. Com afecten les
mesures impulsades per Colau
aquells que no viuen a la ciutat però
hi treballen? Barcelona està aïllant-
se dels municipis propers? 
Segons dades del 2018, cada dia

tenen lloc 8 milions de desplaça-
ments a la capital. Un 67% són mo-
viments interns, mentre que 2,66
milions de viatges, el 33% restant,
són trajectes entre altres municipis
i Barcelona. D’aquests últims, el
46% es fan en vehicle privat. 
Les persones que no viuen a

Barcelona utilitzen més el cotxe i
són les que tenen més problemes
amb les mesures de l’anomenada
nova mobilitat, les quals els prò-
xims anys s’intensificaran en vir-
tut del nou Pla de Mobilitat Ur-
bana 2024 del govern Colau. 
Aquest pla vol reduir un 25%

l’ús del vehicle privat, augmentar
un 7,5% els desplaçaments a peu,
un 130% els realitzats en bici i un
16% els fets en transport públic.
L’objectiu és posar fi a la conta-
minació i adaptar la ciutat a la nor-
mativa de qualitat de l’aire europea. 

ELEMENTS DE CONSENS
Si hi ha una cosa en la qual totes les
parts implicades en el debat coin-
cideixen és en la necessitat d’im-
plementar mesures contra la con-
taminació. “Aquesta és la respon-
sable del 7% de les morts i d’un de
cada tres casos d’asma infantil a
Barcelona”, denuncia Guillem Ló-
pez, d’Eixample Respira. 
També es mostra contundent

Francesc Magrinya, director de
Planificació estratègica de l’AMB
i conseller del districte de l’Ei-
xample per BComú durant el
mandat 2015-2019, el qual afirma
que “l’Eixample és una cambra de
gas” i assegura que “en dos o
tres anys tindrem una crisi ener-
gètica de combustibles”. 
Per a Maria Garcia, de la Pla-

taforma per la Qualitat de l’Aire,
“la Diagonal, Aragó i la Gran Via
són tres autopistes que creuen la
ciutat i que cal transformar-les”.
Des del 2010 Barcelona incom-
pleix la llei europea de contami-
nació, destaca Garcia.
Fins i tot el RACC o la Plata-

forma d’Afectats per les Restric-
cions Circulatòries consideren que
cal afrontar el problema de la con-
taminació a Barcelona. “No som
negacionistes, però creiem que
quan es parla de contaminació
sempre s’assenyala el vehicle pri-

vat, quan hi ha altres elements que
hi intervenen”, diu Mònica Xufré,
de la plataforma. 

VEUS CONTRàRIES
Cada dia milers de persones es
desplacen a Barcelona per feina
i són moltes les que critiquen les
mesures de Colau. 
“La mobilitat sostenible es ga-

ranteix gràcies al temps gratuït
que generosament milers de tre-
balladors entreguem cada dia”, as-
severa Xufré. “Si tens una jorna-

da de 10 hores de feina és normal
que vinguis en cotxe, perquè el
viatge suposa entre 20 i 25 minuts.
Si vas a la ciutat en transport pú-
blic tardes una hora i perds temps
de qualitat de vida”, reflexiona.
“En el debat hi ha massa pessi-
misme i poc realisme”, opina, en
canvi, Ricard Rial, de l’Associació
per a la Promoció del Transport
Públic (PTP), referint-se a aques-
tes postures. 
Sigui com sigui, els relats sobre

dificultats per accedir a Barcelona

amb vehicle privat són abundants.
L’Antonio viu a Sant Adrià i treballa
de repartidor a Barcelona. “Apar-
car a certes zones és impossible. La
circulació és molt lenta per la re-
ducció de carrils i per entrar a la
ciutat tardes una hora”, lamenta. 
De la mateixa manera, l’Ale-

jandro, que viu a Cornellà, consi-
dera que, amb els canvis, Barce-
lona es convertirà en “una ciutat
de pijos i turistes” on només es po-
drà “anar a comprar”. “Et prohi-
beixen l’entrada, et multen i no

pots aparcar... I els autobusos
són impuntuals i bruts”, critica. 
Per a una comerciant del bar-

ri de Gràcia que no ha donat el seu
nom i que viu a Badalona, no po-
der fer servir el vehicle privat su-
posaria un problema important.
“Cada matí surto a les 8.30h per ar-
ribar a la botiga a les 10h i quasi
sempre arribo tard pel trànsit. Ple-
go a les 20.30h i trigo una altra hora
a arribar a casa. Com que visc a hora
i mitja del metro, per arribar pun-
tual a la feina en transport públic

Les persones que no viuen a Barcelona són les que tenen més problemes amb les mesures de l'anomenada nova mobilitat. Foto: Aj. de Barcelona

Les polítiques de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona han estat molt
debatudes els darrers mesos, però encara no s’ha posat al centre de la discussió

com afecten els que no viuen a la capital. Cada dia tenen lloc 2,66 milions 
de viatges entre altres municipis i Barcelona: el 33% del total.

La nova mobilitat:
encert o nyap?
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n Un home blanc, de classe mitjana i
en edat de treballar. Quan pensem en
polítiques de mobilitat sovint es repe-
teixen certs patrons de gènere forta-
ment imbricats a la nostra societat: le-
gislem per a qui té més privilegis. Així
ho explica Sara Ortiz, del projecte
d’urbanisme crític Punt 6, quan asse-
nyala que “la mobilitat es dissenya
per fer arribar els homes a les seves
feines”. Això suposa un error de base,
ja que els desplaçaments per anar a la
feina en realitat només representen el
30% de tots els viatges que tenen lloc
diàriament en una ciutat. De fet, el

80% dels desplaçaments que es duen
a terme a l’àrea metropolitana són de
menys de 10 kilòmetres. 

Ortiz denuncia que la mobilitat
sempre s’entén com si les persones
viatgessin soles, quan, de fet, molts
desplaçaments, més en el cas d’elles,
es fan en companyia. “Les cures te-
nen molta importància en el tipus de
desplaçaments que fan les dones i
aquestes suposen anar amb algú al-
tre”, remarca.  

Segons l’Institut d’Estudis Regio-
nals i Metropolitans de Barcelona,
les dones utilitzen molt més el trans-
port públic que els homes. L’any
2018 el 42% dels homes emprava el
vehicle privat per desplaçar-se, men-

tre que en el cas de les dones aques-
ta xifra se situava en el 29%. Val a dir
que durant la crisi econòmica la dife-
rència es va escurçar. El 2012 el 38%
d’homes anava en vehicle privat,
mentre que només una de cada qua-
tre dones ho feia.

Dit això, aquesta no és l’única
qüestió en què les dones queden so-
vint oblidades. Un dels punts més
destacats dels plans de mobilitat és
el de la seguretat. “Aquest aspecte
només es vincula als sinistres”, refle-
xiona Ortiz. “No es té en compte l’as-
setjament sexual”, diu per afegir que

moltes dones modifiquen els seus
desplaçaments per evitar el risc de
violació. Des del punt de vista de l’ex-
perta, la mobilitat s’ha d’entendre
com un canvi més profund que les
maneres com ens desplacem. “Ha de
ser un canvi territorial”, assevera. 

En la mateixa línia s’expressa José
Mansilla, de l’Observatori d’Antropo-
logia del Conflicte Urbà, que defensa
que “la ciutat ha de ser per a la gent i
per a la promoció del transport pú-
blic”. Per aconseguir-ho, Mansilla diu
que la participació del veïnat és im-
prescindible perquè l’espai es con-
quereix amb “la utilització que en fa
la gent”. “Cal canviar els codis, fins i
tot restablir què és un banc”, conclou.

On són les dones?

hauria de sortir de casa a les 6h i no
hi tornaria fins a les 23h”, diu.
També és paradigmàtic el cas

d’una jove relatat per Xufré. Viu
a Sant Vicenç dels Horts i treba-
lla en el servei de neteja de la Ma-
quinista. “Plega a les 23.45h i a les
24h surt l’últim ferrocarril cap a
casa. Ella voldria anar en trans-
port públic, però no pot fer-ho. A
més, ara està d’ERTO i no pot
canviar-se el cotxe”, detalla Xufré. 
Realment, però, les mesures

de mobilitat afecten més les clas-
ses treballadores? Les xifres de
l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona ho
contradiuen. Les persones amb
rendes altes són les que més es
desplacen en vehicle privat, men-
tre que les de rendes més baixes
tenen una mobilitat més soste-
nible. Els que no viuen a Barce-
lona i cobren menys de 8.000 eu-
ros anuals es mouen majorità-
riament a peu o en bici (48%). Un
19% ho fa en cotxe, mentre que el
33% restant utilitza el transport
públic. Per contra, el 59% dels ha-
bitants amb ingressos superiors
als 20.000 euros anuals utilitza el
vehicle privat.
Això sí, hi ha excepcions en

municipis amb rendes baixes on
el cotxe és indispensable a causa
de les mancances en el transport

públic, com Badia del Vallès, Ri-
pollet, Sant Andreu de la Barca o
Sant Vicenç dels Horts. 
Amb tot, no són les classes tre-

balladores les més afectades per les
restriccions de mobilitat, si bé és
cert que algunes mesures com la
Zona de Baixes Emissions (ZBE)
beneficien els que tenen capacitat
adquisitiva per canviar de cotxe. 

VEUS CRÍTIQUES
El debat sobre la mobilitat és
complex i està ple de matisos, per-
què hi ha molts actors implicats.
No només l’Ajuntament de Bar-
celona: també l’AMB, l’ATM, els
ajuntaments de la zona, la Gene-
ralitat i l’Estat espanyol en són
responsables. A més, la mobilitat
està subjecta als plans de cadas-
cuna de les administracions im-
plicades. PMU, PMMU, PDM, Pla
de Rodalies, PDI... Una sopa de
lletres que fa difícil establir un
gran pacte en aquest àmbit. 
“No té sentit que la Genera-

litat vulgui unir els ferrocarrils de
plaça Espanya amb els del bar-
ri de Gràcia quan aquest trajec-
te es pot fer en metro”, argu-
menta Magrinya al·ludint a la vo-
cació d’alguns governs de bene-
ficiar certes infraestructures. Si-
milars són les paraules de Rial,
de la PTP, quan cita la “disbau-

El 48% dels que no
viuen a Barcelona i
cobren menys de 8.000
euros anuals es mouen
a peu o en bici, mentre
que els de més renda
ho fan majoritàriament
en cotxe o moto

xa” que suposen les parades
d’autobusos de la Meridiana, on
conflueixen línies urbanes, me-
tropolitanes i territorials. “La
planificació en aquest cas ha de
ser supramunicipal a l’estil de
Londres”, apunta.
Des de l’Ajuntament de Bar-

celona, però, defensen que el nou
Pla de Mobilitat Urbana 2024 ja
“contempla mesures supramu-
nicipals”. De fet, remarquen que
“s’ha desenvolupat en coordina-
ció amb l’AMB” i asseguren que
“en cap cas desconnecta Barce-
lona de l’àrea metropolitana”. 
Marc Iglesias, cap de secció de

mobilitat sostenible de l’AMB,
comparteix que hi ha bona dispo-
sició de l’entitat per tal que els di-
ferents plans de mobilitat es coor-
dini. Així mateix, destaca que la
majoria de municipis de l’àrea
metropolitana estan duent a terme
accions similars a les de Barcelona. 
Debat supramunicipal a ban-

da, però, són també nombroses les
crítiques a la ZBE. “S’ha compro-
vat que el 20% dels vehicles de
mercaderies és responsable del
40% de la contaminació”, alerta
Magrinya en aquest sentit. L’expert
subratlla que grans empreses com
Amazon subcontracten transpor-
tistes sense responsabilitzar-se de
l’impacte dels gasos que generen. 

VEUS FAVORABLES
La mobilitat igualitària que implica
garantir que tothom pugui mou-
re’s de forma segura i sostenible fa
que moltes persones perdin els
seus privilegis en detriment d’al-
tres. Amb aquesta idea en el punt
de mira, cal dir que no tot són crí-
tiques als canvis engegats per l’A-
juntament de Barcelona o l’AMB.
Magrinya, per exemple, consi-

dera que el consistori barceloní “ha
fet la seva feina”, tot i que creu que
el ja citat Pla de Mobilitat Urbana
2024 no aconseguirà reduir un
25% l’ús del vehicle privat. Garcia
afegeix que “Barcelona ha de lide-
rar el canvi tal com ho va fer París”.
Amb tot, la majoria de veus co-

incideixen en dos punts sense els
quals qualsevol pla queda coix: la
creació d’un peatge a l’entrada de
Barcelona –“és una de les millors
opcions, perquè els diners recap-
tats podrien destinar-se al transport
públic”, afirma Garcia–i la idea que
la reducció de cotxes serà impos-
sible sense el compromís de totes
les administracions per acabar
les infraestructures de Rodalies,
l’L9 i el Tram. 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

El nou pla de mobilitat
de l’Ajuntament de
Barcelona vol reduir 
un 25% la presència 
de vehicles privats 
a la ciutat i augmentar
els desplaçaments 
en bicicleta un 130% 

La mobilitat femenina està invisibilitzada en els
plans de les administracions, que es focalitzen en
com es desplaça la ciutadania per anar a la feina
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NOU BARRIS/ Trobar moments de descon-
nexió enmig de la rutina i petits oasis de pau
enmig de la ciutat són d’aquelles coses que
fan la vida més amena i ajuden a tirar enda-
vant. Si això és el que busques, a Vilapicina hi
ha un lloc perfecte per a tu, el qual, a més,
té el nom més adient per al context actual:
el passatge de l’Esperança.

Es tracta d’un dels racons més tranquils
de Nou Barris, amb casetes de façana nou-
centista i pinzellades d’Art Déco. Les fines-
tres i les portes estan decorades amb
sanefes i motius florals, mentre que als fron-
tons dels terrats, arrodonits, s’hi veuen grans
poms de flors esgrafiats. Originalment, hi
havia trenta casetes d’aquest estil, però ara
només en queden setze. Per evitar que en
desapareguin més, tot l’espai ha estat cata-
logat com a patrimoni històric.

Els habitatges del passatge de l’Espe-
rança van ser construïts per la Sociedad Co-
operativa de Cargadores y Descargadores
de Algodón, una cooperativa creada pels es-
tibadors de cotó del port de Barcelona l’any
1925. Precisament, el passatge deu el seu
nom a la patrona dels cotoners. El 30 de

març de 1926, la cooperativa va comprar els
terrenys a la barriada de Santa Eulàlia de Vi-
lapicina. Les cases es van acabar de construir
el 1928 i llavors es va fundar la Cooperativa
Obrera de Consumo de la Esperanza.

Més endavant, els socis van adquirir un
terreny per construir-hi la seu de la coope-
rativa, a la cantonada del carrer d’Arnau
d’Oms amb el carrer de la Jota. Al principi, el
local va funcionar com a botiga de queviu-

res, bar i sala de reunions. Posteriorment,
van comprar una casa annexa al carrer de la
Jota i van aixecar-hi un centre cultural.
Aquest edifici, però, va desaparèixer a la dè-
cada dels setanta.

Per tot plegat, a la cantonada del pas-
satge de l’Esperança amb el carrer d’Arnau
d’Oms hi ha una placa dedicada a Lluís Jover
Castells, cotoner i promotor destacat de la
cooperativa i del projecte d’habitatges.

IDEAL PER PASSEJAR
El passatge ja fa anys que es va obrir als via-
nants, de manera que es pot gaudir de ben
a prop de l’arquitectura, l’art i la història que
s’alcen a banda i banda del carrer. Passejar-
hi és d’aquelles activitats de diumenge al
matí que fan afrontar la setmana d’una ma-
nera més positiva. Per això, és del tot reco-
manable perdre’s per l’Esperança (que no
pas perdre l’esperança). 

SANTS – MONTJUÏC/ L’arquitecte Emilio Gutiérrez va dis-
senyar la Caserna de Bombers del Poble-sec, que es va cons-
truir en el marc de l’Exposició Internacional de l’any
1929. Fins a l’any 2000 es va fer servir per al propòsit amb
què havia estat creada, però en aquell moment va deixar
de funcionar com a parc de bombers. El 2003 va ser la seu
de la desena edició dels Jocs Mundials de Policies i Bom-
bers i després, entre el 2005 i el 2013, va acollir oficines i
dependències del Cos Nacional de Policia. Actualment és
el Museu de Bombers i el Parc de la Prevenció. 

En el moment de la seva creació, el Parc de Bombers
del Poble-sec va ser un edifici pioner que es va adaptar a
les noves necessitats del servei. Ara, és el Parc de Bombers
més veterà que es conserva a l’Estat i l’únic parc històric
que es conserva a Barcelona.

L’equipament, obert a tota la ciutadania, combina un
espai museístic amb un centre de formació, divulgació i
exposicions dedicat a la prevenció del risc, a l’autoprotecció
i al reconeixement a la funció social del Servei de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona.

CIUTAT VELLA/ Tot i que ara no ho sembla, el Raval va
ser un barri ple de fàbriques, i el carrer de la Riereta, pa-
ral·lel a l’actual rambla del Raval, n’aplegava moltes. De
fet, durant el segle XIX se’l coneixia com “el carrer del
soroll” pel brogit constant que feien les màquines. 

Més endavant, la Riereta també va ser escenari de
lluites socials. Per exemple, a l’antic bar feminista La Sal
s’hi van celebrar algunes xerrades de la líder anarquista
i ministra de Sanitat de la Segona República, Frederi-
ca Montseny, després que tornés de l’exili.

Perdre’s per l’Esperança,
sinònim de desconnexió

El Parc de Bombers del Poble-sec,
el més antic que es conserva a l’Estat

El passat obrer i social 
del carrer de la Riereta

la Barcelona desconeguda 

El passatge està 
catalogat com a patrimoni

històric per protegir 
les seves casetes 

de façana noucentista

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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SARRIà – SANT GERVASI/ L’any 1855 es va
excavar un túnel de 1.250 metres per portar
aigua de Vallvidrera a Sarrià. El 1908 s’hi va
instal·lar el primer ferrocarril elèctric construït
a tot l’Estat, que feia el trajecte des de la part
inferior de la mina, a prop del peu del Funi-
cular, fins al pantà. Avui dia està prohibit l’ac-
cés al túnel, que conté canalitzacions que
porten l’aigua de Barcelona a Sant Cugat del
Vallès i a Sabadell.

Des de l’antiga Bàrcino s’han emprat di-
versos mètodes per abastir la ciutat amb les
aigües de Collserola i s’ha viscut una evolu-
ció tecnològica que va néixer amb sistemes
basats en la força de la gravetat per canalitzar
les aigües fins a l’actual sistema d’aigua de
pressió. La Mina Grott és un dels vestigis de
l’enginyeria hidràulica que es va construir

l’any 1855 per canalitzar les aigües del pantà
de Vallvidrera. 

El 1908 es va aprofitar la construcció i s’hi
va instal·lar el primer tren elèctric de passat-
gers d’Espanya. Es tractava d’un vagó elèc-
tric amb capacitat per a 36 persones que les
transportava a través d’un flamant túnel il·lu-
minat per desenes de bombetes de colors.
Va ser tota una atracció per als barcelonins
que volien gaudir de la naturalesa i apropar-
se a Collserola. Tot i això, el trenet només va
funcionar durant un període curt, però van
viatjar-hi prop de 40.000 persones. En deixar
de funcionar el trenet, el túnel va quedar
tancat, tal com el veiem avui, i va deixar, al
bell mig del bosc, una misteriosa porta en-
reixada que pocs relacionarien amb el nai-
xement del tren elèctric.

La Mina Grott: el túnel que va
transportar aigua i passatgers

Un homenatge a la valentia 
de les Brigades Internacionals

HORTA – GUINARDó/ “Sou la història, sou
la llegenda, sou l’exemple heroic de la soli-
daritat i de la universalitat de la democràcia”.
Aquesta és una part del discurs que la líder
comunista Dolores Ibárruri, ‘la Pasionaria’, va
dedicar als integrants de les Brigades Inter-
nacionals quan van marxar d’Espanya el
mes d’octubre de 1938, després d’haver llui-
tat a favor de la República durant bona part
de la Guerra Civil. També és un dels frag-
ments que es poden llegir en una inscripció
al peu del monument ‘David i Goliat. Home-
natge a les Brigades Internacionals’, a la ram-
bla del Carmel.

Les Brigades Internacionals van ser uni-
tats militars formades per voluntaris de di-
versos països del món que van venir a
defensar la República en plena Guerra Civil.

La pressió internacional va fer que a finals
de 1938 es retiressin del conflicte. El govern
republicà els va organitzar un comiat multi-
tudinari i molt emotiu a Barcelona.

La seva petjada no es va esborrar i, mig
segle més tard, el 28 d’octubre de 1988, la
Spanish Civil War Historical Society va im-
pulsar la inauguració d’un monument a Bar-
celona per commemorar el 50è aniversari
de la partida d’Espanya dels brigadistes. L’o-
bra de bronze, que es troba al Carmel i va ser
creada per l’escultor nord-americà Roy Shi-
frin, representa el tors nu de David amb un
escut a la mà sobre un pedestal de formigó.
A la base de l’escultura hi ha la figura de Go-
liat. Des que es va crear el monument, cada
darrer dissabte d’octubre es fa un acte d’ho-
menatge als brigadistes.

L’escultura va ser finançada per l’associa-
ció que agrupa el batalló Abraham Lincoln,
format per soldats nord-americans, i per la
mateixa Spanish Civil War Historical Society.
Entre els ciutadans dels Estats Units que van
aportar diners per al monument hi havia Ed-
ward Kennedy, Woody Allen, Gregory Peck,
Leonard Bernstein, Norman Mailer o Harry
Belafonte, socis de l’entitat promotora. A la
inauguració de l’obra hi va assistir algun su-
pervivent de la Brigada Lincoln, excomba-
tents d’altres països a la Guerra Civil i
personalitats com el vell combatent comu-
nista Gregorio López Raimundo. Barcelona
va ser la ciutat escollida per fer-hi aquest
monument pel fet que aquí s’havia realitzat
la desfilada de comiat de les Brigades, el 28
d’octubre de 1938. 

On la salut mental
es va dignificar

La façana, part dels jardins i un edi-
fici annex és tot el que queda avui
dia de l’antic Institut Frenopàtic.
Aquestes restes, però, serveixen
per fer-se una idea del disseny d’a-
quest enorme edifici de dues plan-
tes coronat per un campanar. 

L’any 1863, el metge alienista
Tomàs Dolsa i el seu gendre van
fundar una institució privada que
s’ocupava dels malalts mentals.
Naixia així l’Institut Frenopàtic i ho
feia en un moment clau per a la
revisió de la concepció tradicional
del tractament del malalt mental.
S’impulsava un centre innovador
que lluitaria per la dignitat dels
qui eren etiquetats com a malalts
sense cura.

Tot i que van iniciar la seva
tasca a la Vila de Gràcia, els res-
ponsables de l’Institut Frenopàtic
de seguida es van traslladar a les
Corts perquè el municipi, molt
poc densificat aleshores, oferia
unes condicions immillorables pel
seu bon clima, l’aigua abundant i
un aire considerat més sa.

Els malalts de l’Institut Freno-
pàtic estaven separats segons el
sexe i la capacitat econòmica de les
seves famílies. El centre va ser una
de les primeres institucions impor-
tants que es van instal·lar a les Corts
i va estar en funcionament fins a
l’any 2000. L’Institut Universitari De-
xeus va comprar-ne les instal·la-
cions i el 2007 hi va inaugurar el seu
centre. Actualment, els seus fan-
tàstics jardins estan presidits per
l’escultura metàl·lica Boogie-Woo-
gie (2008), d’Antoni Roselló.

Les Corts

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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Els llibreters: “Tot són
dificultats i no faciliten res”

CULTURA4La Cambra del Lli-
bre de Catalunya i el Gremi de
Llibreters han denunciat, des-
prés del primer cap de setmana
amb les llibreries tancades a
causa de les noves restriccions,
que el Govern els ha portat a una
situació on “tot són dificultats i
no es facilita res”. En el cas de les
de més de 400 metres quadrats
la situació és més complicada
perquè se’ls ha obligat a tancar
cada dia.
Aquestes dues entitats consi-

deren que hi ha “manca de cre-
dibilitat” a l’executiu català perquè
creuen que s’està incomplint l’a-
cord que declarava la cultura

com a bé essencial. “Estem dece-
buts i enganyats”, afirma Maria
Carme Ferrer, la presidenta del
Gremi de Llibreters. Ferrer criti-
ca que tothom “es posa a la boca”
que la cultura és un bé essencial
i, en canvi, “quan ho poden fer no
es fa res” i se’ls diu que són un co-
merç com la resta. Al mateix
temps, defensa que una llibreria
és “molt més” que un comerç, ja
que és un centre cultural, social i
fa “molt més” que vendre llibres,
aspectes que considera que “no
s'han tingut en compte”. Per úl-
tim, recorda que les llibreries
han aplicat uns protocols de se-
guretat “molt seriosos”.

Un missatge de protesta de la llibreria Casa Usher. Foto: Casa Usher

CORONAVIRUS4Les entitats de
la restauració i el comerç van or-
ganitzar una nova protesta el 13
de gener que va consistir a portar
galledes que simulaven contenir
excrements davant de la Gene-
ralitat per mostrar el seu rebuig a
les noves restriccions aprovades
per combatre la pandèmia. 
A l’acte hi van ser al voltant

d’un centenar d’empresaris i tre-
balladors, que des de la plaça
Sant Jaume van reclamar un
canvi a l’executiu català, a qui van
acusar d’arruïnar restaurants i co-
merços amb les noves restric-
cions. “No podem continuar to-
lerant aquests tancaments cons-
tants que estem patint i que estan
portant a bona part de la restau-
ració i del comerç a la ruïna per no
poder resistir els talls d'activitat
sense cap compensació econò-
mica”, va afirmar el president de
Barcelona Oberta, Gabriel Gené.
La protesta la van organitzar,

entre altres, Barcelona Oberta,
Comertia, Foment, Pimec, Cecot,
Barcelona Comerç i el Gremi de
Restauració de Barcelona. “Hem

portat una cagarada en senyal de
protesta, per fer veure que tot el
que quedarà serà misèria i ruïna”,
va dir Jordi Casas, propietari de
les sabateries Casas i membre de
Comertia. Per la seva banda, Sal-
va Vendrell, de Barcelona Co-
merç, va denunciar que un cop
més “es torna a estigmatitzar el
comerç i la restauració”.

MANIFEST
Un total de 15 organitzacions
han firmat un manifest conjunt

amb 10 peticions per “salvar” els
120.000 llocs de treball de la res-
tauració i el comerç, que es va lle-
gir al començament de la pro-
testa. Els empresaris demanen
“posar fi a la discriminació dels
establiments ubicats als centres
comercials” permetent que pu-
guin obrir les botigues d’aquests
espais i reobrir l’activitat co-
mercial els caps de setmana, ja
que recorden que representen
entre el 30% i el 40% del total de
la facturació setmanal.

La protesta va tenir lloc a la plaça Sant Jaume. Foto: ACN/Aina Martí

Nova protesta de la restauració
i el comerç contra el Govern

Comerç electrònic | Augmenta la facturació
La facturació del comerç electrònic a l’Estat va augmentar un 0,2% interanual
el segon trimestre de 2020 i va superar els 12.000 milions d’euros. El sector
amb més ingressos va ser el de la roba, amb un 9,4% de la facturació total.
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4Els dies 3 i 4 de desembre Nou
Barris va celebrar les jornades “El
desenvolupament econòmic de
Nou Barris: reptes i oportunitats”,
un espai participatiu on s’han re-
collit les reflexions i propostes dels
diferents agents econòmics del
districte. 

L’escenari plantejat per la pan-
dèmia de la Covid-19 esdevé
també un nou context on la ne-
cessitat de reinventar-se és fona-
mental. Som, doncs, en un mo-
ment clau per definir aquestes
oportunitats i posar en marxa
noves estratègies. 

Les jornades es van plantejar
amb dos grans objectius. D’una
banda, reflexionar sobre les ac-
tuals polítiques públiques de pro-
moció empresarial, ocupació i
innovació, i definir possibles si-
nergies entre el sector privat i el
sector públic. I, d’una altra, in-
centivar la creació de propostes
per concretar línies de treball,
prioritzant-les i concretant-les en
el territori, plantejant possibles
aliances.

DISTRICTE RESILIENT
Durant les jornades es va desta-
car que l’economia de Nou Barris,

basada principalment en el co-
merç de proximitat i en el sector
alimentari, ha viscut d’una ma-
nera més resilient els efectes de
la crisi. Tot i això, l’enfortiment d’a-
quest sector es fa essencial per
mantenir aquesta dinàmica. Altres
sectors del districte amb poten-
cial per superar la crisi són l’eco-
nomia social i solidària, els sectors
de les cures i l’economia plateja-
da (gent gran), el sector tecnolò-

gic, els negocis basats en la sos-
tenibilitat, les iniciatives comu-
nitàries i els projectes basats en
l’artesania.

Dins l’àmbit de l’emprene-
doria i l’empresa es van recollir
propostes com la millora de la
comunicació i la col·laboració
entre els diferents actors del ter-
ritori, la necessitat de pensar en
clau I+D per aprofitar el poten-

cial tecnològic del districte amb
l’objectiu d’enfortir el comerç,
l’impuls de noves iniciatives
d’emprenedoria, la implicació
del comerç amb els projectes
comunitaris i veïnals i la cerca de
noves alternatives al finança-
ment bancari, entre d’altres. 

Respecte al futur de l’ocupa-
ció i l’impacte de la pandèmia so-
bre l’accés al mercat laboral, les
propostes van girar entorn de la
necessitat de millorar el posicio-
nament de Nou Barris en aquest
context. Es va considerar priori-
tària la posada en marxa d’un pla
de xoc amb mesures concretes
per fomentar l’ocupació aprofitant
recursos disponibles com Nou
Barris Activa, el Parc Tecnològic o
l’espai de treball per a joves a Les
Basses, i es va debatre sobre la di-
gitalització com a repte i opor-
tunitat i la necessitat d’ampliar els
plans d’ocupació en número i
durada. 

PROGRÉS TECNOLÒGIC
El potencial de la innovació i la
tecnologia en l’impuls per a la re-
activació econòmica del districte
va tenir un paper destacat a les
jornades. Entre d’altres aspectes,

van aparèixer propostes com la
millor adaptació al context de
pandèmia propiciada pel fet de
treballar prèviament en un entorn
virtual, el potencial per a l’atrac-
ció de talent que té la digitalit-
zació, la necessitat de millorar la
comunicació dels recursos dis-
ponibles, la importància de la
transferència de coneixement, i la
necessitat d’apropar la tecnologia
a tothom i d’incorporar la capa-

citació digital a la formació ocu-
pacional. 

Durant la celebració de les
jornades també es va constituir el
grup de treball Nou Barris Tech,
amb la participació dels agents
formatius en matèria tecnològica
presents al districte com són el
Parc Tecnològic- Ateneu de pro-
totipatge empresarial i ateneu
social, els projectes de vocacions

científiques amb centres forma-
tius de Nou Barris, l’Institut Tec-
nològic de Barcelona; l’Ateneu
de Fabricació de Ciutat Meridia-
na, la Casa de Barris d’Oficis i Bi-
blioteques de Barcelona. Tot co-
mençant per aquests centres, on
la tecnologia és l’eina principal, la
idea és ampliar el nombre de
participants a d’altres centres d’e-
ducació superior implantats a
Nou Barris.

Les jornades es van desen-
volupar en format virtual i van
comptar amb tres taules de de-
bat. Hi van participar represen-
tants tècnics del sector públic
(Districte de Nou Barris i Barce-
lona Activa), els quals van ex-
plicar l’actual estratègia muni-
cipal pel que fa a l’impuls i l’e-
xecució de polítiques de pro-
moció econòmica; represen-
tants del sector privat (empreses
amb representació empresarial,
petit comerç i món coopera-
tiu); actors socials (entitats i as-
sociacions del districte) i els ve-
ïns i veïnes a títol individual. Tot-
hom va poder exposar la seva
experiència, i les aportacions
van quedar recollides gràcies a
una reflexió final guiada. 

Reactivant Nou Barris
» Se celebren unes jornades per analitzar els reptes i les oportunitats econòmiques del districte
» L’economia de Nou Barris ha viscut d’una manera més resilient els efectes de la crisi

Fomentar 
l'ocupació 

és una prioritat

El desenvolupament econòmic de Nou Barris està ple de reptes i oportunitats. Fotos: Districte

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

Durant les jornades
es va crear el grup
Nou Barris Tech



El passat dia 5 els Reis van arri-
bar abans d’hora a la Monta i amb
quelcom que ningú hauria volgut:
dos positius de coronavirus, un en
un jugador i l’altre en un membre
del cos tècnic. Això va obligar a
ajornar el partit que els de José
Alcaraz havien de jugar el dia 10
a Castelldefels.
Si no hi ha cap contratemps,

però, aquest serà l’únic partit que
l’equip haurà de recuperar, ja
que el passat dia 12 la plantilla va
passar tests i tothom va donar
negatiu, de manera que el partit
que l’equip ha de disputar di-
umenge 17 al camp de l’Iguala-
da (un equip que només suma
cinc punts més que la Monta) es
jugarà.
Serà, doncs, l’estrena del con-

junt groc-i-negre en aquest 2021,
que voldrà donar continuïtat al
triomf amb el qual es va tancar el
2020, el primer de la temporada,

per la mínima (1-0) contra el Ter-
rassa gràcies a un gol d’Ion Váz-
quez. Sergio García segueix san-
cionat i Niko Kata va anunciar el
passat dia 11 la seva marxa al Real
Estelí de la màxima categoria del
futbol de Nicaragua. Podrien de-
butar, doncs, les cares noves que
han arribat en aquest mercat
d’hivern: el jove central xinès
Kangrui Joaquín Dai, el mig-
campista Aleix Lagé (ex del

Sants, entre altres equips) i el da-
vanter Dani Ruiz.
Després d’aquest viatge a la

capital de l’Anoia (i a l’espera de
la nova data del partit contra el
Castelldefels), la Monta rebrà el
San Cristóbal diumenge 24 i
tancarà el primer mes del 2021
amb un desplaçament al camp
del Santfeliuenc. El primer rep-
te del febrer serà una visita al
camp del líder, l’Europa.

L’equip va guanyar el primer partit en la cloenda del 2020. Foto: Alba Pérez / CFM

El coronavirus, protagonista 
de l’inici de l’any de la Monta

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT

El SESE de Xavi Pardi-
na ja hauria d’haver ju-
gat un partit en aquest

2021... però la nevada que va cau-
re a Saragossa el segon cap de set-
mana de l’any va obligar la Fe-
deració Espanyola a ajornar l’en-
frontament dels de Virrei Amat
contra El Olivar (es jugarà dis-
sabte 6 de març). Els aragonesos
són el cuer del grup C-2 de la lli-
ga EBA.
D’aquesta manera, el con-

junt blau no es posarà en marxa
enguany fins al pròxim dissabte
16, a un quart de set de la tarda,
quan rebrà el CB Salou al Ramon
Aldrufeu. Després d’aquest par-
tit, la lliga s’aturarà durant un cap
de setmana i no tornarà fins al 31
de gener, quan els de Pardina vi-
sitaran la UE Sant Cugat.

“JA N’HI HA PROU!”
Institucionalment, i com han fet
molts esportistes i clubs del país,
el SESE s’ha adherit al manifest
Ja n’hi ha prou!, que reivindica
la pràctica esportiva segura i que
ja té més de 10.000 suports.

La neu fa ajornar
el primer partit 
de l’any del SESE

El KO Verdun
segueix en marxa
al Municipal

Les noves mesures sa-
nitàries que restringei-
xen la pràctica esporti-

va en recintes tancats ha portat el
KO Verdun a potenciar les acti-
vitats i els entrenaments a l’aire
lliure. En aquest sentit, el club ha
publicat fotografies i vídeos dels
seus boxejadors fent sparring i
treballant sobre la gespa del Mu-
nicipal de Nou Barris. 
Des del club expliquen a Línia

Nou Barrisque s’han pogut man-
tenir tots els grups (tant sèniors
com de la base) i destaquen que
cada cop hi ha més gent que
s’està interessant per la boxa.
Les dinàmiques a l’aire lliure se-
guiran, com a mínim, fins dilluns
25, dia en el qual es podrien fle-
xibilitzar les restriccions.

Foto: KO Verdun
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Esports Atletisme | Amdouni i Obiri guanyen la Cursa dels Nassos
El francès Morhad Amdouni i la keniana Hellen Obiri van tancar el 2020 amb victò-
ries en la Cursa dels Nassos, que enguany només van disputar professionals. En el
cas d’Obiri, el triomf va arribar després d’una caiguda i de quedar-se sense llebre.
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Amb l’objectiu d’incrementar la visibilitat de les publi-
cacions Línia, el Grup Comunicació 21 està culminant la
implementació d’un ambiciós pla d’expositors distribuïts
en mercats municipals, centres cívics, biblioteques, gim-
nasos, establiments de loteries, estacions de tren i alguns
supermercats.

Actualment ja hi ha ubicats 63 expositors, xifra que
arribarà als 88 el pròxim 25 de gener i als 200 abans del
30 de març, segons el pla de negoci i industrial de l’em-
presa editora.

Davant la crisi sanitària, els expositors permeten
una distribució neta, ordenada i adaptada a les cir-
cumstàncies. En aquests moments, Línia ja és l’empresa
editora de publicacions gratuïtes amb més expositors de
Barcelona i l’àrea metropolitana.

La xarxa Línia, amb 19 edicions hiperlocals i comarcals,
és líder en el segment de proximitat. Disposa de tres set-
manaris a l’Eixample, Barcelonès Nord i Vallès Oriental; tres
quinzenals al Montserratí, Sants i les Corts; i 13 edicions
mensuals a l’Hospitalet, el Baix Llobregat sud, Esplugues
i entorn, àrea de Cerdanyola, Baix Maresme i als distric-
tes barcelonins de Gràcia, Sarrià, Ciutat Vella, Horta, Sant
Andreu i Sant Martí. Totes amb control de PGD-OJD.

SUPORT A LES ONGs
Les publicacions de proximitat Línia han signat acords,
convenis o col·laboren actualment amb una desena
d’ONGs de diferents àmbits socials, locals, nacionals i in-
ternacionals. Es tracta d’un pla de suport i difusió per tal
de contribuir a visibilitzar les diferents campanyes de co-
municació de les organitzacions humanitàries.

Així doncs, Línia col·labora amb Mans Unides, Creu
Roja, Fundació Vicente Ferrer, Sonrisas de Bombay,
ADDA – Associació Defensa Drets Animals, Metges Sen-
se Fronteres, Protectora Barcelona, AFANOC – Associació
de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya,
SOS Hurones i Banc d’Aliments.

La xarxa Línia distribueix 200 expositors
per tota l’àrea metropolitana

Davant la crisi sanitària, 
els expositors permeten una 
distribució neta, ordenada 
i adaptada a les circumstàncies
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Un pis. L’antiga llogatera no ha marxat.
S’ha mort, és al llit estirada i no té ningú.
En Pau i uns amics de tota la vida han d’or-
ganitzar el funeral abans de poder-s’hi ins-
tal·lar. Però la morta no serà el problema.
Pep Anton Gómez dirigeix aquesta obra,
creada per Jordi Sánchez, que es va es-
trenar l’any 1994. Un èxit assegurat.

Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Kràmpack
Jordi Sánchez

Si beus i tens el cor trencat, el nou disc de
Passenger, Songs for the drunk and broken
hearted, està fet per a tu. El tretzè àlbum
d’aquest cantautor britànic, que va fer la
volta al món l’any 2012 amb la cançó Let
her go, s’havia de publicar el maig passat,
però l’artista va decidir ajornar-ne l’estrena
per la pandèmia. Això li ha permès cre-
ar noves cançons i incloure-les al disc.

Música

Nomadland, que es va endur el Lleó
d’Or al Festival de Venècia de 2020, arri-
ba ara als nostres cinemes. Es tracta d’un
drama indieon la protagonista explora la
vida nòmada a l’oest dels Estats Units des-
prés d’haver-ho perdut tot. Sota la direcció
de Chloé Zhao, Frances McDormand li-
dera un repartiment de luxe i Ludovico
Einaudi hi posa la música.

Pelis i sèries

Nomadland
Chloé Zhao

Songs for the drunk...
Passenger

Una exposició vampírica
El CaixaForum de Barcelona ens dona l’oportunitat de

fer un recorregut per l’evolució del mite del vampir a
través de la representació que se n’ha fet en diverses

disciplines artístiques. Se centra sobretot en el cinema,
però també en obres literàries i altres modalitats, com

ara els collages surrealistes de Max Ernst, alguns gra-
vats d’Els Capritxos de Goya o les pintures inquietants

de l’artista contemporani Wes Lang. L’exposició, no re-
comanada per a menors de 12 anys, es pot visitar de

dilluns a diumenge al CaixaForum fins al 31 de gener. 

De la mà de Patricia Conde, Ángel Martín (Bar-
celona, 1977) va amenitzar la sobretaula de mi-
lers de persones cada dia amb el programa de
La Sexta Sé lo que hicisteis..., que es va estrenar
el 2006 i va acabar el 2011. Tot i que Martín ja

havia fet abans els primers passos en la comè-
dia, aquell format el va donar a conèixer al gran

públic. Quan va acabar, el barceloní va passar
un temps allunyat de la pantalla petita, però el
2014 va començar a presentar el programa Ór-
bita Laika a La 2, del qual va marxar un any més

tard. El 2018, Movistar+ va recuperar l’exitós
tàndem Martín-Conde, que ara presenta Dar

cera, pulir #0. Sempre que ha estat fora de la te-
levisió, l’humorista ha aprofitat per créixer a in-

ternet i, des de finals del 2020, s’hi ha consoli-
dat amb una mena d’informatiu breu en clau

d’humor que publica cada matí a les xarxes. 

Á N G E L  M A R T Í NQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un còmic habitual de la televisió
Va saltar a la fama amb el programa ‘Sé lo que hicisteis...’

Famosos

Popularitzar un informatiu matinal particular
Cada matí publica píndoles sobre l’actualitat en clau d’humor

Tot un èxit
Milers de persones veuen i lloen els seus vídeos cada dia

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’Arnau i la Renata són dos joves que es-
tan a punt de deixar l’institut de Barcelona
on estudien i es troben en un moment
crucial de la seva vida: busquen el seu lloc
al món. L’Arnau demana a la seva amiga
que li faci fotos “vestit de dona”, ella s’hi
avé i aquí comença un camí on es co-
neixeran, lluitaran amb els seus fantasmes
i aprendran a conviure amb el seu passat.

Llibres

Galetes de mel i gingebre
Alba Sabaté

| Super Meat Boy
Super Meat Boy Forever, la nova entrega del famós títol d’acció i plata-

formes, ofereix 7.200 nivells. Per a PS4 i 5, Xbox, Switch, PC i mòbil. 
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EL CONSELL DEL MES

SIGUES REALISTA

Com més generals siguin els teus propòsits, més difícil 
serà complir-los, així que concreta’ls tant com puguis

VES A PAMS

CONCRETA

EXPLICA-HO

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

i OCI

Semblava que aquest moment no arribaria mai, però ja po-
dem dir que el 2020 és història. Tot i que la pandèmia del
coronavirus continua aquí, tenim motius tan convincents

com la vacuna per pensar que el 2021 serà un any millor. Sigui
com sigui, el mes de gener ja és aquí i això és sinònim d’una
cosa: és l’hora dels propòsits d’any nou. Bé, de fet, el moment
de pensar-los ja ha passat, ara toca la part més difícil: complir-
los. Segons un estudi de la Universitat d’Scranton, Pennsilvània
(EUA), només un 8% de les persones que es marquen un objec-
tiu a principis d’any el compleixen. Tenint en compte això, la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va fer fa dos anys una
llista de consells –plenament vigents– per aconseguir aquests
propòsits. El primer i més important és ser realista i establir me-
tes assumibles per evitar frustracions. També cal concretar al
màxim els objectius perquè, com més generals siguin, més
complicat serà dur-los a terme. Un altre consell és avançar gra-
dualment, plantejant reptes més petits per a cada mes, per
exemple. Finalment, es recomana explicar els propòsits i la seva
evolució a familiars i amics per augmentar el nostre compromís.

Complir els propòsits d’any nou

Procura establir metes que puguis assumir per 
facilitar-te’n el compliment i evitar-te frustracions

Les claus

Un altre bon consell és avançar gradualment: marca’t 
al calendari reptes més petits per a cada mes, per exemple

Fes saber a familiars i amics quins objectius t’has 
proposat: és una manera d’augmentar el teu compromís
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