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Parlem amb quatre dones
referents que s’han obert
camí entre els homes

Ramon Maria Calderé
arriba a la Monta amb
el repte de salvar l’equip
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Nou Barris rebrà la partida
més gran del pacte d’inversions
La xifra més important de l’acord entre el govern i ERC servirà per treure l’amiant de l’escola Prosperitat pàg 8

Pobresa pandèmica
Serveis Socials del districte va atendre
38.000 persones el 2020 pàg 8

RESULTATS 14-F pàg 14

Gran resultat del PSC,
bon paper d’ERC i Vox
frega el 10% dels vots
A FONS pàgs 10 i 11

Foto: Ajuntament

Qui va votar l’extrema dreta
a l’àrea metropolitana?
COMERÇ pàg 16

El sector celebra poder
reobrir els caps de setmana

|2

líniaNouBarris.cat

Març 2021

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

3|

A fons

Març 2021

líniaNouBarris.cat

Esquerdant el sostre de vidre
» La barrera invisible que impedeix o dificulta l’ascens professional de les dones comença a cedir
» Parlem amb quatre dones que s’han obert camí en àmbits tradicionalment reservats als homes
Anna Utiel

BARCELONA
“Si hagués estat un home, ho
hauria tingut més fàcil i tot hauria anat més ràpid”. Ho diu Anna
Navarro, la dona més influent del
món en tecnologia del 2020 segons la revista Analytics Insight,
però també la dramaturga, directora de teatre i actriu Lara
Díez. I ho podrien dir tantes altres dones de tot arreu.
Darrere d’aquesta realitat hi
ha el concepte del sostre de vidre,
la barrera invisible que impedeix
o dificulta l’ascens de les dones en
la seva carrera professional. Si bé
encara queda molt per trencar-lo,
el cert és que cada cop té més esquerdes gràcies a dones d’àmbits
tan diferents com l’esport, la política, la cultura i la tecnologia.
EL 2% DE SILICON VALLEY
“A Silicon Valley, les dones amb
càrrecs executius som el 2%”.
Anna Navarro, coneguda professionalment com Anna N.
Schlegel, forma part d’aquest reduït grup: és la vicepresidenta de
NetApp, empresa líder en emmagatzematge de dades. Ara,
molt sovint la posen d’exemple
quan es parla de trencar el sostre de vidre, però el procés per arribar fins aquí no ha estat precisament un camí de roses.
“Has de ser súper forta mentalment perquè et diuen de tot”,
assegura aquesta catalana nascuda el 1968, que viu a Califòrnia
des de fa uns trenta anys. Al
principi, molts companys no se
la prenien seriosament i només
li preguntaven per la seva procedència, el seu accent i poca cosa
més. “Has de dir: «Creus que no
ho podré fer? Doncs ara ho faré
tres vegades més ben fet»”, sentencia. Des que té una bona po-

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Anna Navarro, Dolors Sabater, Lara Díez i Laia Palau. Fotos: cedida, arxiu, Marc Soler i FIBA

sició al sector, Navarro no ha deixat de treballar per obrir portes
a més dones i, quan ha calgut,
s’ha discutit amb companys que
han contractat un home on hi podria haver anat una dona.
“A les corporacions no hi ha
diversitat”, lamenta Navarro, que
explica que, a la cúpula de les empreses, normalment hi ha molts
homes i potser una dona blanca,
mentre que a baix és on hi ha les
persones racialitzades. I és que no
podem oblidar que el sostre de vidre és encara més gruixut si, per
exemple, no ets blanca, ets trans
o ets de classe baixa.
Navarro combina la seva feina amb la tasca que fa des de cinc
ONGs, una d’elles, Women in Localization, dedicada a fomentar
el lideratge femení formant dones
per ser directives. “La vam impulsar tres dones i ara en som
més de 6.000”, afirma orgullosa.

LIDERATGES QÜESTIONATS
Ser dona i accedir a un càrrec de
poder implica, molts cops, suportar la desconfiança de qui
creu que no mereixes ser on ets.
Qui ho sap prou bé és Dolors Sabater, candidata a la presidència
de la Generalitat per la CUP-Guanyem i exalcaldessa de Badalona.
Mentre va liderar el govern
municipal, es va trobar amb homes que li deien com havia de fer
la seva feina, des de càrrecs de
l’administració fins a líders de la
societat civil. “Es pensaven que
seria feble i manejable, i els va
sorprendre que actués amb fermesa, sobretot en àmbits associats als homes, com la seguretat
o l’urbanisme”, recorda Sabater.
D’altra banda, l’exalcaldessa de Badalona assenyala també que, a l’hora de criticar una
dona política, “s’arriba a un nivell d’agressivitat i de desquali-

ficació pitjor que el que pateixen
els homes”.

ESCRIT I DIRIGIT PER... UN HOME
Lara Díez també s’ha trobat amb
companys que han intentat menystenir la seva feina com a dramaturga i directora, argumentant
que “ara et contracten més pel fet
de ser dona”, cosa que no és
certa. “Fins ara, hem viscut en un
món escrit i dirigit per homes. Hi
ha més actrius que actors, però la
majoria de directors són homes
i els papers són majoritàriament
masculins”, apunta Díez, que recorda que la ficció té la capacitat
de normalitzar determinats comportaments i situacions.
Precisament, el teatre català es
troba en un moment clau per fer
fora el “masclisme normalitzat” –en paraules de Díez– d’institucions com l’Institut del Teatre
de Barcelona o l’Aula de Teatre de

Lleida. “Espero que això sigui imparable”, diu amoïnada pel tema
però esperançada pel canvi.
“SUPERA PAU GASOL”
La capitana de la selecció espanyola de bàsquet i de l’Uni Girona,
Laia Palau, té 12 medalles internacionals. Per a la majoria de mitjans, la manera d’explicar-ho és dir
que “supera Pau Gasol”. “No m’interessa que em comparin amb els
homes”, reconeix Palau, tot i que
admet que “són els coneguts”.
Creu que això podria canviar si s’apostés més pels equips femenins.
Més enllà del reconeixement,
Palau recorda que el problema és
que el bàsquet femení “té menys
recursos i pitjor estructura”. “El
futur ideal seria no haver de recalcar el gènere i dir simplement
que soc atleta, però de moment
hem de seguir visibilitzant l’esport femení”, conclou.
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La lupa

Tornen les barricades
Foto: Laura Fíguls/ACN

per Jordi Muñoz

L’

empresonament del cantant Pablo Hasel
va donar lloc a nombroses protestes i, durant diverses nits, també a enfrontaments
entre manifestants i policia. Van tornar a
Barcelona, i a moltes altres ciutats de Catalunya, les barricades de foc, les corredisses i també les persones ferides. En alguns casos, ferides de gravetat, com la noia
que va perdre un ull per un impacte d’un projectil de
foam que hauria d’haver estat disparat per sota de la
cintura, segons el reglament.
Algunes escenes recordaven la tardor del 2019, amb
les protestes postsentència i l’anomenada batalla
d’Urquinaona. Ara el motiu era un altre, el context és
molt diferent i la intensitat i l’extensió han sigut menors. I hi ha hagut novetats significatives, com els saquejos de comerços. Però és fàcil trobar-hi un fil de continuïtat, perquè són dos episodis amb característiques,
protagonistes i ubicacions força semblants.
El context polític en què s’encén l’espurna és el mateix, salvant totes les distàncies. Un Estat en un procés de degradació i involució democràtica, en el qual
l’exercici de drets fonamentals és tractat, cada vegada
més, com un afer penal. La causa principal d’aquesta
involució són les reformes legislatives, com la llei Mordassa, aprovades majoritàriament pel PP però que el
govern PSOE-Podemos no ha revertit. En bona part és
l’herència enverinada de la darrera etapa de la lluita contra ETA, quan es va generalitzar una doctrina “antiterrorista” expansiva. Però no és qüestió, només, de lleis:
un dels factors principals d’aquesta involució és l’actitud cada cop més reaccionària del poder judicial, que

s’ha expressat en el cas del Procés amb molta cruesa,
però que també afecta altres causes.
Però a més d’aquest context polític de retallades de
drets, hi ha un context social que cal tenir molt en compte si volem entendre el que passa. Les generacions més
joves són les que pateixen més la precarietat i la manca de perspectives. I la crisi del coronavirus ha agreujat encara més aquesta divisòria, que és social però també generacional, entre els que tenen una estabilitat laboral i vital i els que viuen en la precarietat i la incertesa, sense perspectives de sortir-ne. Ara, amb l’atur ju-

El discurs moralista o, pitjor,
el de criminalització del jovent
no ofereixen cap solució
venil disparat, les universitats tancades i els espais de
socialització del jovent clausurats, la situació encara s’agreuja més. Nombrosos estudis mostren que els joves,
tot i que en termes de salut estan poc afectats, són els
que estan pagant un peatge econòmic i psicològic més
elevat per aquesta crisi.
Tot això, evidentment, no és debades. Quan a més
de vulnerar drets com la llibertat d’expressió es permet
que creixin les desigualtats, es castiga especialment el
jovent i se li tanquen les portes vitals és habitual que
hi hagi esclats de protesta molt disruptiva. I, de vegades, que derivi cap al vandalisme i la violència. Ho hem

vist abans en moltes altres ciutats del nostre entorn: perquè tot i que Barcelona (la Rosa de foc) té una llarga
tradició de barricades i protesta dura, no és pas una excepció. Londres, París, Milà, Atenes, Los Angeles i moltes altres ciutats han viscut episodis semblants als de
Barcelona, i sovint de molt més abast.
Davant d’aquesta realitat, el discurs moralista o, pitjor, el de criminalització del jovent no ofereixen cap solució. Pot ser útil políticament per a alguns partits d’ordre, o pot reconfortar sectors socials que se senten amenaçats per aquesta inestabilitat. Però no soluciona res.
Seria molt més útil acabar amb les vulneracions de drets
fonamentals i reformar la legislació i el poder judicial.
I, sobretot, afrontar problemes de fons, com l’atur juvenil, la precarietat laboral i fenòmens com la segregació i l’abandonament escolar del jovent que generen
el caldo de cultiu per a aquests esclats.
D’altra banda, però, l’experiència històrica també
ens assenyala una altra realitat. Aquests esclats puntuals de ràbia, que es transformen en episodis d’aldarulls al carrer que duren uns quants dies, rarament
serveixen per canviar les coses. I, de vegades, poden
ser contraproduents per als moviments socials, perquè els allunyen de sectors que podrien ser aliats. La
història de molts moviments transformadors, tant dels
que han tingut un cert èxit com dels que no, ens demostra que l’organització, la constància i l’estratègia
són elements fonamentals. Per això, la idealització de
les barricades, que sovint generen una certa fascinació estètica (riot porn, se’n diu en anglès), tampoc no
fa cap favor als moviments ni als seus objectius.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@erobroc

Jo aquest 8-M únicament vull dir que les
dones ni som heroïnes,
ni deeses, ni cap altre criatura mística.
Prou de romantitzar el nostre paper:
som persones normals i se’ns ha de respectar únicament per això. No ens
hem de guanyar ni merèixer cap respecte, se’ns ha de poder garantir.

@iriagparente
El audio [filtrado de los
Goya] es asqueroso no
solo por lo evidente, sino
porque es una muestra de cómo los
hombres siguen hablando de las mujeres cuando no estamos presentes. Esa camaradería, las risas, la tranquilidad con
la que se hacen los comentarios al saberse entre los suyos... puro patriarcado.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Albert Alexandre (Vallès),
Dipòsit Legal: B 6766-2010

@eloibelles
Se m’ha mort el mòbil,
i me n’he anat a comprar un altre. M’ha atès
un noi amb marcadíssim accent andalús. Ell s’ha mantingut en castellà i
jo, en català. «Gracias por hablarme catalán. Hace poco que vivo en Barcelona
y tengo que aprenderlo más». Jo ja he
fet el dia.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
Passen els anys i les
dècades, passen governs, passen les bombolles i les crisis, canvien les lleis,
però seguim sense donar solucions estructurals al problema de l’habitatge
i el dret fonamental segueix protegit
per veïns solidaris posant-hi el cos. És
indignant.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors

Rap o Rei?

L’acord entre l’Ajuntament i ERC
per fer inversions als barris
aquest any destinarà la partida
econòmica més gran a Nou
Barris. Una bona notícia serà la
retirada de l’amiant que hi ha a
l’escola Prosperitat, reclamada
des de fa molt temps.

per David Rabadà
Foto: @rocblackblock

Ajuntament

Safata d’entrada

pàgina 8

Transports Metropolitans de
Barcelona assumirà la gestió de
les línies de bus de la Zona Nord,
un servei que des de fa molts
anys feien empreses privades.
Serà a partir del maig i també
hi haurà una línia nova i es
milloraran les freqüències de pas.

TMB

pàgina 8

Ladridos
El + llegit

La botiga de cadells de gos
Ladridos, a la Via Júlia, ha estat
precintada després que es
descobrís que venien cadells
malalts i que tenien 18 cadàvers
sense registrar en un
congelador. Diverses persones
havien denunciat la botiga.
pàgina 8
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1

TMB gestionarà les línies
d’autobús de la Zona Nord

2

Nou Barris, el districte més beneficiat
de l’acord Colau-Collboni-Maragall

3

El PSC aconsegueix una victòria
contundent a Nou Barris

4

El Centre Cívic Zona Nord i Can Basté
acullen el Barcelona Districte Cultural

5

El Districte precinta la botiga Ladridos
pel cas dels gossos morts i malalts

V

eient els aldarulls a diferents ciutats en defensa
d’una llibertat d’expressió
justificada, si bé conjuntament
amb actes vandàlics injustificables, hauria estat d’ajuda que el
Rei hi hagués fet acte de presència per tal d’apaivagar els ànims.
Si un rap del Rei en va ser l’instigador, potser calia que el monarca posés aigua on altres encenien el foc. Només dient que es
posava a disposició del seu poble
per tal de resoldre-ho, amb l’afegit que els radicals aturessin les
seves accions pel bé comú, hau-

ria quedat força bé. El seu absentisme en tot això, i la manca de les seves declaracions, poden fer pensar que no es guanya
el sou que el seu poble li paga.
Sigui com sigui, el que segur
que no hauria d’haver fet és un
discurs com el del 3 d’octubre de
fa tres anys. Així no, ja que hauria encès més els radicals perju-

dicant botigues i comerços que
patien les pedrades i els robatoris. Tenint en compte el matrimoni del Rei amb la democràcia,
que parli ara o que calli per
sempre. És a dir, que faci de cap
d’Estat o que faci un pas al costat. Si no, el país quedarà centrifugat entre dos extrems: els del
Rei del Rap i els del Rap del Rei.

Línia Nou Barris no comparteix necessàriament les opinions
que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#SuspèsElTercerGrau

@andreajvilloria: El jutjat de vigilància penitenciària revoca el tercer grau dels presos
de Lledoners. Hauran de tornar-hi i no sortir-ne, després de mes i mig de semillibertat.

#SenseImmunitat

@lluistovar6: Aprovat el suplicatori contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara
Ponsatí. El Parlament Europeu l’aprova per
400 vots a favor i 248 en contra.

#LaportaPresident

@adrisantaa: [Sobre Messi votant] Us imagineu Mbappé votant el president del PSG?
O Cristiano el de la Juve? Doncs per això el
Barça és més que un club. Quina imatge.
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Mirada pròpia

C

Per un turisme sostenible
per Maria Abellanet
tor. I, en un moment com l’actual, aquest coneixement
i expertesa esdevenen imprescindibles. Coincidint
amb les eleccions al Parlament de Catalunya, l’últim Observatori CETT va reunir els candidats i candidates per
conèixer les seves propostes.
La gestió de la pandèmia i les mesures que encara
caldrà prendre –i que tenen uns efectes que poden esdevenir demolidors per al sector– van conformar un primer bloc d’aquest Observatori CETT. Totes les forces polítiques van coincidir en la necessitat de donar al sector
tot el suport perquè es recuperi, a través d’ajudes directes
i indirectes, i d’actuar des de les administracions perquè el turisme torni a les xifres d’abans. Entenc que això
només es podrà aconseguir, esperem que més d’hora que

Foto: Aj. de Barcelona

ontinuem vivint una situació d’emergència sanitària sense precedents. És cert que, amb la
vacunació contra la Covid-19, comencem a
veure la llum al final d’aquest llarg túnel. Però,
tot i l’esperança que ens dona poder arribar al final d’aquest context excepcional, no hem d’oblidar que continuem encara immersos en la pandèmia i en les restriccions globals, i patint-ne les conseqüències. I em refereixo, especialment, a sectors com el del turisme.
La Covid-19 està sent una cursa de resistència per
al turisme, un àmbit que, a casa nostra, representava
el 12% del PIB. Aquesta xifra ja ens dona una idea de
la seva importància i fortalesa, i per això ara més que
mai cal persistir i dedicar totes les nostres forces a poder encarar una recuperació progressiva.
Gestionar la pandèmia serà el
gran repte que tindrà sobre la taula el pròxim Govern de Catalunya,
conscient com és de la magnitud
de l’impacte de les mesures que ja
s’han pres, en tots els àmbits de la
societat. Caldrà tenir-ho molt en
compte, perquè els seus efectes
cap a un sector com el turístic, tan
transversal i connectat amb la
resta, són encara més notables.
Amb la temporada d’estiu a
l’horitzó, ara la prioritat és la recuperació més immediata. Però el
nou equip de Govern haurà de treballar, en paral·lel, en el mitjà i el
llarg termini, és a dir, en plantejar i definir quin model de turisme pretenem, i fer-ho
a partir del canvi de paradigma que haurà suposat aquesta crisi sanitària, econòmica i social.
Entenem que la reactivació serà progressiva. Però,
perquè aquesta sigui sòlida i permeti els canvis de futur necessaris i la seva transformació cap a millor, caldrà dur-la a terme entre tots els agents del sector, acompanyant-los i escoltant-los. El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya i tots hi hem d’apostar amb fermesa, també des del sector públic.
EL CONSENS POLÍTIC, FONAMENTAL
Des del CETT, com a centre universitari de referència
en turisme, hoteleria i gastronomia al nostre país, tenim la vocació de generar i aportar coneixement al sec-

tard, si s’ajuden les pimes, els treballadors del sector i
els autònoms i s’estimula la demanda, des d’una efectiva entesa de totes les administracions i des d’una bona
coordinació entre l’àmbit públic i el privat.
El model de turisme del futur, ja amb els llums llargs
posats, va generar força consens entre els representants
de les forces polítiques, sobretot a l’hora de concloure
que el turisme ha d’evolucionar cap a un model fonamentat en la sostenibilitat.
Al CETT ens satisfà que, en les dues qüestions clau
per al sector –les ajudes per a la seva recuperació i la
definició de les bases del model futur– tots els grups polítics hi coincidissin. Però aquests consensos amplis cal
concretar-los. I aquí és on el sector demana acords clars
i efectius, i que se l’escolti.

Les millors

perles

oba uns senyals lluminosos i es fa passar per policia mentre
condueix de forma temerària, saltant-se semàfors en
vermell a tota velocitat, segons el Diari Més. Va passar a Salou,
on l’home que va tenir aquesta brillant idea ha estat detingut.

R

l canvi de disseny de Lola Bunny, el dibuix animat que
acompanya Bugs Bunny, ha enfadat alguns homes que
ja no la troben prou atractiva... Potser s’haurien d’aturar a
pensar per què trobaven atractiu el dibuix d’un conill.

E

lmira Bagrautinova, una ballarina russa, ha interpretat El llac
dels cignes de Txaikovski sobre el gel, a quinze graus sota zero.
El seu propòsit: reclamar la conservació d’un espai on viuen
cignes de veritat. La imatge és preciosa i ha fet la volta al món.

I

n influencer es tatua al clatell un codi QR que enllaça
amb el seu compte d’Instagram i, en qüestió de dies,
deixa de funcionar. Li ha passat a La Liendra, un
instagramer colombià de qui s’estan fent moltes bromes.

U

Miquel Codolar / ACN

A aquestes dues grans prioritats per al sector n’afegeixo una tercera, que estic convençuda que és clau:
la formació. Tots els partits van coincidir també en la
necessitat d’apostar i impulsar una formació que respongui a les necessitats del sector, les noves tendències
i els valors d’un turisme responsable. Per això, des de
l’àmbit educatiu també calen tots els suports possibles
per donar impuls tant a la formació dels joves que volen dedicar el seu talent al turisme com a la formació
dels professionals que ja s’hi dediquen i que caldrà que
es posin permanentment al dia per donar respostes adequades als reptes que es plantegin.
És hora, doncs, que els nostres representants públics prenguin decisions fermes, d’acord amb el sector, per garantir el futur d’un àmbit molt tocat, que vol tornar a ser
potent i competitiu i que tants beneficis –de tota mena– ha aportat al conjunt de la societat. Situacions extraordinàries reclamen mesures extraordinàries a
favor del sector. I, per això, cal un
veritable pacte nacional que generi un gruix de confiança general, amb mesures valentes i decidides. No és el moment de tapar forats. A l’Observatori CETT
es van apuntar prou propostes
que es fa necessari materialitzar.
Ara és el moment de plantejar-nos tot allò que era millorable abans de la pandèmia.
També d’entendre que aquesta
pandèmia ens dona l’oportunitat de reescriure el futur del turisme. Aprofitem-ho, des del rigor de les
dades i la recerca; des de la voluntat de fer un gran
salt endavant.
Tenim un territori d’una riquesa excepcional,
amb destinacions urbanes de referència, espais naturals
molt diversos i un patrimoni envejable. En això tothom hi està d’acord. Però això ja ho tenim. Ara cal construir ponts i generar consensos per atraure un turisme responsable, sostenible i respectuós.
En bona part, aconseguir-ho està en mans del nou
Govern català i les administracions locals. I del mateix sector. Conjuntament.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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En nom del poble

@_Sara_Gonzalez_: El 8-M molts diuen
que toca cedir la paraula i escoltar les dones. La paraula la volem cada dia i batallarem perquè totes la tinguin.

Les apel·lacions al poble, com a única font abstracta
de legitimitat, són sempre perilloses i de manera conscient o inconscient no anticipen res de bo. Els líders del
Procés català també n’han abusat i n’abusen des de fa
temps. La dreta espanyola tampoc no n’és una excepció
i es compten per infinites les apel·lacions al poble espanyol del qual ells en són els únics representants. Com si
guanyar les eleccions, sigui per molt, sigui per poc, o senzillament tenir un grapat de vots a la butxaca, et converteixi en una espasa flamígera enviada directament pels
Déus per esculpir el món al teu gust. Invocar el poble és
la manera més fàcil d’abaratir el debat democràtic. Cal
sospitar-ne sempre quan el nostre interlocutor ho ha convertit en hàbit.
La legitimació institucional de la violència que s’ha produït arran dels incidents protagonitzats per grups minoritaris en el marc de les manifestacions per la llibertat d’expressió pertany també a aquesta mirada certament pertorbadora sobre els espais de convivència.
Hem sentit les apel·lacions al poble o al jovent, agafats a l’engròs i sense establir cap diferència entre manifestants i violents, per justificar comportaments injustificables. S’ha actuat com si s’hagués fet realitat la pancarta que, d’un temps ençà, es veu a les manifestacions
i que porta escrita la llegenda “El poble mana, vosaltres
obeïu”. Talment com si estiguéssim en temps de la Revolució Francesa.
Justificant la violència –o trigant una setmana a desmarcar-se’n clarament–, els nostres governants sembla
que hagin volgut fer cas a aquest mandat imperatiu d’una entelèquia anomenada poble. I fent-ho han oblidat una
vegada més –i ja en van unes quantes– que el poble al
qual diuen obeir ni és tot el poble ni n’és la part majoritària. És la que més crida, això sí.
L’any 2015, l’aleshores candidat a la reelecció a la presidència de la Generalitat, Artur Mas, va fer girar la seva
campanya electoral al voltant de l’eslògan “La voluntat
d’un poble”. Als cartells hi apareixia el candidat amb els
braços ben oberts, com si en la distància volgués abraçar tots els catalans contra el seu pit. Al seu llibre de memòries publicat recentment reconeix que va ser un error, perquè a molta gent li va generar reticències observar tan clarament com pretenia identificar-se la voluntat sencera d’un poble amb un candidat.
Els pobles –o els joves, els vells o qualsevol col·lectiu– són massa grans, matisats i plurals perquè ningú
en pugui parlar en nom seu sense introduir-hi matisos.
Per molts vots que tregui a les urnes. Se’ls ho ha d’anar
recordant a tots, perquè és ben bé cert que el poder, fins
i tot quan es considera que no se’n té prou com és el cas
de Pablo Iglesias, emborratxa.

@elenagodessart: Cada lunes me hago la
misma pregunta: ¿en serio necesito mi
trabajo o podría quedarme en la cama
todo el día?

“

Els pobles –o els joves,
els vells o qualsevol
col·lectiu– són massa
grans, matisats i plurals
perquè ningú en pugui
parlar en nom seu sense
introduir-hi matisos.
Per molts vots que tregui
a les urnes. Se'ls ho ha
d'anar recordant a tots,
perquè el poder, fins i tot
quan es considera que no
se'n té prou com Pablo
Iglesias, emborratxa

“

L

i hem sentit dir fa dies al vicepresident del govern
espanyol que no mana prou. Es queixa Pablo Iglesias que els galons institucionals que porta gràcies als seus votants no són suficients per fer i desfer la realitat social conforme a la seva voluntat.
Contra el que podria pensar-se, el senyor Iglesias no
es queixa del seu soci de govern i de les dificultats d’entendre’s amb la gent del PSOE. No. La queixa del vicepresident es fonamenta en el fet que existeixen contrapoders que sense passar per les urnes fan tot el possible
per fer-li la guitza; sigui torpedinant les seves iniciatives
legislatives o fins i tot buscant-li les pessigolles en assumptes
que afecten la seva esfera privada. Entre aquests col·lectius organitzats que conspiren per fer-li la traveta cita els
mitjans de comunicació, els grups de pressió de tarannà
econòmic o la magistratura.
Si el senyor Iglesias hagués nascut ahir, entendríem
aquest lament de ploranera. Però com que el vicepresident té una sòlida formació en ciència política hem de suposar-li coneixements sobre la importància dels contrapesos que escapen del control governamental per, des d’una estricta lògica democràtica de confrontació d’interessos i arguments, evitar-ne l’abús o torçar la seva voluntat per considerar-la equivocada.
Pablo Iglesias oblida, a més a més, que si és vicepresident és gràcies a l’artefacte polític que va poder quallar després del moviment del 15M, que precisament va actuar com
un contrapoder –en aquest cas d’arrel social– per alterar
l’agenda política dels governs d’aleshores. Ho va fer, tot sigui dit, aprofitant els mateixos mitjans de comunicació que
al vicepresident tanta nosa li fan ara.
Per no amagar-nos en subterfugis direm que aquest
lament de Pablo Iglesias oculta una visió autoritària de
l’exercici del poder. Res estrany en la seva cultura política, d’altra banda.
La lògica té tres passos i és la que segueix: s’assenyala l’antic governant com a membre de la casta i enemic
del poble i es promet canviar-ho tot per a bé un cop se l’hagi fet fora i sigui substituït per un mateix. Quan això ha
passat, s’argumenta que els canvis que s’havien promès
no són possibles, perquè el poder públic és massa dèbil
per actuar com a motor de transformació. S’afegeix que
la democràcia, en realitat, està segrestada i que els poderosos l’han buidada de sentit i a les institucions només
hi queda el poder formal, no el real. Arribats aquí, es promouen les iniciatives legislatives que calgui per enfortir
els poders del governant perquè tingui, ara sí, prou força per esborrar els altres contrapoders. No inventem res,
aquest és un model ja experimentat i provat moltes vegades. Seria, posem per cas, el model les conseqüències
del qual pateix ara mateix la bona gent de Veneçuela.

Foto: Pere Francesch/ACN

per Josep Martí Blanch

Flaixos

@carmenromp: La gente confunde
mucho ser buena con ser tonta. Menos
mal que está la infanta Elena para aclararlo siempre.
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Trinitat Nova | Mor una dona en un incendi

Una dona va morir i una altra va quedar ferida a principis de març a la
Trinitat Nova a causa d’un incendi al seu pis del carrer Platja d’Aro.
Hi vivien tres persones, la tercera de les quals va resultar il·lesa.
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Nou Barris és el lloc més
beneficiat pel pacte d’inversions
» Al districte se li ha assignat una partida de 3,7 milions d’euros
» La xifra més gran serà per treure l’amiant de l’escola Prosperitat
BARRIS4L’acord anunciat a finals de febrer entre el govern
municipal de Barcelona En
Comú i el PSC amb ERC per tal
de destinar 30 milions d’euros en
una vuitantena d’inversions a la
ciutat durant aquest any té Nou
Barris com el districte que rebrà
una dotació econòmica més alta.
Serà, concretament, de 3,7 milions d’euros.
La inversió més gran es farà
a la Prosperitat. Es tracta de la
retirada de l’amiant que hi ha a
l’escola Prosperitat, que tindrà
un pressupost d’1,3 milions d’euros. Aquesta inversió anirà
acompanyada d’una altra, que
forma part del Pla de Barris, i
que permetrà fer reformes al
centre. “Estem molt contents. És
una molt bona notícia perquè era
una reivindicació de fa anys”,
afirma Èlia Herranz, la presidenta de l’AV Prosperitat. Herranz afirma que demanaran que
es creï una comissió de segui-

L’acord preveu la retirada de l’amiant de l’escola Prosperitat. Foto: Maps

ment amb presència de la comunitat educativa i els veïns.
La segona partida més important, de 825.000 euros, és la
que es destinarà a la reforma de
la masia Can Valent, al barri de
Porta, que actualment està abandonada. La tercera despesa més
destacada (380.000 euros) serà
per al projecte de millora del
Centre Esportiu Municipal Artesania, al barri de Canyelles. La

reforma necessita un pressupost de 700.000 euros, però de
moment aquesta partida servirà
per dissenyar el projecte durant
aquest 2021.
La resta d’inversions, la majoria amb partides de 200.000
euros, serviran per fer manteniments en algunes escoles i millores relacionades amb l’accessibilitat, l’espai públic o els parcs,
entre d’altres.

Precinten Ladridos pel cas
dels gossos morts i malalts

La botiga, precintada. Foto: Districte

ANIMALS4El Districte ha precintat cautelarment la botiga de
cadells de gossos Ladridos, a la
Via Júlia, després que en una inspecció es descobrissin que hi havia cadells malalts a la venda, coronavirus caní i 18 cadàvers en un
congelador.
La inspecció es va fer després
de les denúncies de particulars
que havien comprat cadells malalts. El precinte és el primer pas
per acabar amb la venda de ca-

dells des d’aquesta botiga i s’afegeix a la multa que ja s’està tramitant. Al mateix temps, també
es va descobrir que la veterinària
contractada per la botiga no tenia
el títol convalidat a l’Estat.
Des de l’Ajuntament han
agraït la implicació de les entitats
animalistes i les denúncies dels
particulars, amb protestes a davant de la botiga incloses, per tal
de descobrir les pràctiques que es
duien a terme des de Ladridos.

TMB gestionarà les línies
d'autobús de la Zona Nord

MOBILITAT4Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) començarà a gestionar
directament les línies d’autobús de la Zona Nord a partir
del mes de maig.
Fins ara les línies 80 (Plaça
de la República-Vallbona per
Via Júlia), 81 (plaça de La República-Vallbona per les Roquetes), 82 (plaça de Virrei Amat
-Torre Baró) i 83 (Ciutat Meridiana-Torre Baró-Vallbona) han
estat gestionades durant deu
anys per l’empresa Sagalés.
Abans del 2010 qui prestava el

servei era l’empresa Transports
Lydia, que ho va fer durant una
vintena d’anys.
El canvi de gestió també implicarà algunes novetats i es
crearan dues noves línies, la
180 (Trinitat Nova-Vallbona) i la
182 (plaça de la República-Torre Baró). D’altra banda, també
està previst ampliar el servei de
bus a demanda als sectors de
Torre Baró Nord, Llerona-Balenyà i Vallbona Nord i la millora
del temps de pas de la línia 62
perquè el recorregut s’adapti a la
demanda existent.

Serveis Socials va fer 38.000
atencions durant l’any passat

Un treballador dels Serveis Socials. Foto: Districte

CORONAVIRUS4Els efectes de la
crisi social i econòmica que ha
provocat la pandèmia del coronavirus s’han fet evidents a Nou
Barris. Així ho mostren les xifres
que fa poc ha publicat el Districte respecte de les atencions que
durant el 2020 es van haver de fer
des dels Serveis Socials. Concretament, van ser 38.000 les atencions que es van fer, la xifra més
alta per a un districte de la ciutat.
De fet, al conjunt de Barcelona es
van atendre una mica més de
88.000 persones (un augment de
l’11% respecte del 2019), cosa

que vol dir que Nou Barris representa una mica menys de la
meitat de tots els casos.
Entre les persones que han hagut de rebre atenció dels Serveis
Socials, prop d’un 30% no havien
hagut de recórrer mai a l’ajuda
municipal o feia més d’un any que
no ho feien. Una altra xifra que cal
destacar és que més del 60% de les
persones que van necessitar ajuda eren dones, mentre que els homes van representar gairebé un
35%. Tot plegat ha fet que el Districte hagi hagut d’ampliar la
plantilla dels Serveis Socials.

Barris al dia

L’hora de la veritat
Març 2021
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» Arriba el moment de triar els projectes ciutadans en el marc dels pressupostos participatius
» L’elecció definitiva serà al juny i el districte disposarà de 3,6 milions per dur-los a terme

Els pressupostos participatius s’han reactivitat després de l’obligada aturada per la Covid-19. Fotos: Districte

ELS PROJECTES
Tant a Nou Barris com a la resta
de la ciutat, els projectes presentats proposen majoritàriament inversions o actuacions en

equipaments, així com inversions en l’espai públic enfocades
a guanyar més verd urbà i espais
d’estada i de joc.
També hi ha projectes d’inversió en tecnologia, ja sigui a través de l’adquisició d’infraestructures o el desenvolupament d’aplicacions, i projectes de memòria històrica o dinamització comercial, entre d’altres.
S’han descartat els projectes
que implicaven despesa corrent
associada, que ja estaven executats o en execució, que pertanyien
a espais privats o de no competència municipal, o que no respectaven els topalls econòmics,
entre altres motius.
A la plataforma de participació digital decidim.barcelona es
poden consultar tots els projectes preseleccionats per districtes.

PRESSUPOST MODIFICAT
El pressupost total disponible per
a tot Barcelona en aquesta primera edició dels pressupostos
participatius s’ha hagut de modificar per ajustar-se als canvis de calendari (ha passat un any respecte del previst i ja s’ha arribat a la
meitat del mandat) i per atendre

els nous reptes i necessitats socials
i econòmiques que ha generat la
pandèmia.
Per aquest motiu, i amb la voluntat de mantenir el procés actiu,
tot i la situació d’excepcionalitat en
què es troba la ciutat, s’han reservat 30 milions d’euros del pressupost municipal perquè els veïns
i les veïnes decideixin com volen
invertir-los.
PROCÉS PARTICIPATIU
La crisi sanitària de la Covid-19 ha
obligat a modificar el calendari
del procés. En aquest nou calendari, del 22 de març al 5 d’abril tindrà lloc la fase de suports
o de priorització dels projectes,
dins la qual la ciutadania podrà
donar suport als projectes acceptats. A partir del 6 d’abril, els
projectes prioritzats entraran en
la fase de concreció per part de
la ciutadania que els promou i els
serveis municipals. Finalment,
durant el mes de juny, en dates
encara per determinar, tindrà
lloc la fase de votació, durant la
qual es podran triar els projectes
finals. A Nou Barris el pressupost disponible per executarlos és de 3,6 milions d’euros.

Un projecte pioner

Foto: Districte

4Ha arribat l’hora de la veritat.
L’hora de començar a decidir
quins seran els projectes que s’executaran al districte de Nou Barris en el marc dels pressupostos
participatius. En aquest moment,
són 50 els que han passat el tall i
s’han plantat a la segona fase
del procés. Ara, a partir del 22 de
març i fins al 5 d’abril, qualsevol
persona empadronada a Barcelona podrà donar el seu suport a
un màxim de 10 projectes que,
atenció, podran ser de qualsevol
barri de la ciutat, no només del
seu districte.
Com en la resta de fases del
procés, la recollida de suports es
farà a través de la plataforma de
participació decidim.barcelona.
Els 20 projectes finalistes se sotmetran a votació definitiva al
mes de juny. Al nostre districte
hi ha prevista una dotació econòmica de 3.600.000 euros per
poder executar els que acabin
sent triats.

4La crisi sanitària de la Covid-19
va obligar a aturar els pressupostos participatius. Després d’avaluar la situació actual i la nova realitat generada per la pandèmia
a la ciutat, s’ha decidit reactivarlo i adaptar-lo.
Els pressupostos participatius
són un projecte clau per consolidar
un model de ciutat més democràtica i participativa, en la qual els

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

veïns i les veïnes puguin decidir, de
forma vinculant, sobre les inversions als barris i districtes. Qualsevol persona, encara que no estigui
empadronada a Barcelona, ha pogut presentar la seva proposta o
projecte d’inversió, que havia de tenir un cost estimat entre 50.000 euros i el 30% del pressupost assignat al districte, fins a un màxim de
2 milions d’euros.

C
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otxes d'alta gamma. Botigues on la roba no té
etiqueta amb el preu.
Menú de migdia per 26
euros. Tres dones filipines peten
la xerrada en un banc mentre vigilen tres cotxets de nadó. Dos homes amb americana prenen un
cafè i es donen consells sobre
com sincronitzar el mòbil amb el
seu rellotge intel·ligent. Senyores
engalanades amb gossets.
Això és el que veurà algú que
passegi pels voltants del Turó
Parc, al districte de Sarrià-Sant
Gervasi de Barcelona. Amb una
renda mitjana de 88.556 euros,
aquesta zona és un dels indrets
més rics de Catalunya i on millors
resultats va obtenir Vox el 14 de febrer: el 20% dels vots. Al conjunt
del districte el suport al partit es va
situar en l'11,3%, gairebé quatre
punts més que a tot el país.
Super Oferta, Liquidación Total, Remate Final. A jutjar pels cartells que moltes botigues del centre de Sant Adrià de Besòs exhibeixen als aparadors, semblaria
que el municipi sencer està en venda. Als carrers hi ha força bullici per
ser un migdia de pandèmia. Els
bars estan plens de persones vingudes d'arreu. Un home d'origen
llatinoamericà explica a les seves
acompanyants que el cap de setmana li toca treballar 12 hores per
dia. Els pantalons de xandall són
omnipresents i es veuen pocs gossos. Una ciutat com tantes altres.
En aquest municipi, on la renda mitjana se situa al voltant dels
25.556 euros, el suport a Vox va ser
del 12%. Com és possible que en
aquest indret obtingués resultats similars als de Sarrià-Sant Gervasi?
LA GEOGRAFIA DEL VOT
La formació d'extrema dreta liderada a Catalunya per Ignacio Garriga va donar la campanada en
convertir-se en la quarta força en
les eleccions al Parlament del 14 de
febrer. Va treure 218.121 vots, el
7,7% de l'escrutini. Onze escons.
Segons confirma el politòleg Jordi Muñoz, això va ser gràcies a les
butlletes que la formació va obtenir als barris més rics i als més pobres del país. Però on són aquests
barris? “Barcelona no és on Vox va
treure més percentatge de vots”,
diu Muñoz. De fet, les dades de l'àrea metropolitana assenyalen que
la capital catalana va actuar de fre
a l'ascens de l'extrema dreta.
Així, la formació de Garriga va
obtenir el 7,15% dels vots a l'àrea
metropolitana, però si en aquest
càlcul no hi incloem Barcelona, Vox
va registrar el 9,43% dels sufragis.
Els vots a la zona metropolitana,
per tant, venien de tres bandes: els
barris rics de Barcelona com Pedralbes (17,7%) o les Tres Torres
(14,8%), els districtes amb rendes
baixes de la ciutat com Nou Barri
(9,4%) i els municipis de rendes
baixes de la rodalia de Barcelona,
com Viladecans (11,2%), Santa Coloma (9,9%) o Ripollet (11,3%).
ELS VOTANTS
Vox no és un partit per a dones. La
formació que vol derogar la Llei

El reportatge del mes
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La capital catalana va actuar de fre a l'ascens de l'extrema dreta. Foto: Laura Cortés/ACN

Els resultats de Vox a la metròpoli
Badalona
Barberà
Barcelona
Castelldefels
Cerdanyola
Cornellà
El Masnou
El Prat
Esplugues
Gavà
Granollers
L’Hospitalet
Martorell
Mollet
Premià de Mar
Ripollet
Sant Adrià
Sant Andreu
Sant Joan
Sant Just
Santa Coloma
Viladecans
Vilassar de Mar

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9,73 %
10,86 %
7,13 %
11,17 %
7,90 %
9,24 %
5,96 %
9,42 %
9,27 %
10,59 %
6,93 %
9,60 %
8,09 %
8,38 %
6,92 %
11,27 %
12,08 %
13,10 %
9,02 %
6,92 %
9,88 %
11,16 %
5,12 %

Qui va votar l’extrema
dreta a la metròpoli?
Vox va obtenir el 14 de febrer els seus millors resultats als barris més rics de
Barcelona, on va arribar a rebre el 20% dels vots, i als municipis de rendes baixes
de l’àrea metropolitana. El votant prototípic de la formació d'extrema
dreta és un home jove desencantat amb la dreta tradicional
contra la Violència de Gènere i s’oposa a l'avortament és la que menys proporció de butlletes femenines va registrar: el 30%.
“Com passa amb altres partits
d'extrema dreta europeus, els
seus votants són joves”, afirma
Muñoz. Així, un de cada cinc votants de Vox és menor de 29
anys. “La gent més gran prefereix
opcions menys radicals com el
PP”, explica Muñoz.
Per la seva banda, David Bou,
periodista de la Directa especia-

litzat en la investigació de crims
d'odi, considera que “l'extrema
dreta s'ha enfortit per la polarització política catalana”. “S'ha produït un desplaçament del vot unionista cap a postures més radicals
com a càstig a Ciutadans i al PP”,
afegeix. A més, assenyala que
també hi ha un votant tradicionalment abstencionista i jove que
s'ha vist atret pel “populisme i el
discurs antisistema de Vox”.
Per al col·lectiu feminista expert en extrema dreta Proyecto

Una, els resultats de Vox tenen a
veure amb un procés que s'està
produint “a tot Occident”. Segons
el grup, “el fenomen dels populismes totalitaristes respon a una economia neoliberal globalitzada i
un mercat salvatge”. En un context
en el qual les noves generacions no
tenen perspectives de futur, la societat es polaritza: “Per una banda, veiem com el feminisme i l'antiracisme estan articulant una resposta popular. Per l’altra, hi ha qui
opta, en part com a reacció, pel

conservadorisme”. Aquí és on trobem els seguidors de Vox: homes
joves, amb rendes baixes o molt altes que se senten amenaçats per
l’onada feminista i l’antiracisme.
Hi ha un darrer tipus de votant de Vox que cal tenir en
compte: la policia. Com en altres
indrets on hi ha casernes militars,
a Sant Andreu de la Barca el vot
a Vox va ser notable (13,1%). “El
discurs de l’ordre i suport als
cossos de seguretat de Vox ha calat a la policia”, explica Bou. Amb
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“El mini Vox català”

n Es va especular molt sobre la
possibilitat que l'extrema dreta catalana i independentista tingués
bons resultats en els darrers comicis
a Catalunya. Amb tot, finalment
l'opció que millor representava
aquesta ideologia, el Front Nacional
de Catalunya (FNC), va obtenir un
registre de vot molt pobre que a l'àrea metropolitana de Barcelona i als
seus voltants va sumar menys de
2.500 butlletes: 1.012 al Barcelonès,
271 al Vallès Oriental, 458 al Vallès
Occidental, 304 al Baix Llobregat i
414 al Maresme. Al conjunt de Cata-

tica catalana”, explica Karavala. Es
refereix als vasos comunicants que
hi ha entre algunes figures que militen en grans partits independentistes i aquestes formacions.
El desembre del 2020, Josep
Costa, aleshores vicepresident del
Parlament per Junts per Catalunya
(JxCat), va mantenir una polèmica
reunió amb diversos partits independentistes per tal d'establir una
aliança. Entre aquestes formacions
hi havia l'FNC. D'altra banda, tal
com el diari Crític ha denunciat àmpliament, són recurrents els comen-

lunya, la formació només va obtenir
el 0,18% dels sufragis.
“El Front Nacional de Catalunya
és marginal al territori”, explica David Karavala, de la Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme. Hi ha altres
formacions del mateix caire com
Som Catalans, escissió de Plataforma per Catalunya, o Força Catalunya, però aquestes no van arribar a
participar en les eleccions perquè la
seva presència al territori és encara
més anecdòtica.
“Més enllà de l’FNC, que és el
mini Vox català, tot i que amb un paradigma nacional diferent, sí que és
cert que el moviment identitari té
una mica més de presència a la polí-

taris identitaris del número tres de
JxCat, Joan Canadell.
Ara bé, això converteix JxCat en un
partit d'extrema dreta? Poc després
de les eleccions, Anna Grau, de Ciutadans, afirmava a TV3 que per a ella
l'extrema dreta ja era al Parlament feia
temps amb JxCat. Ho deia abans de
considerar Vox com a populisme de
dretes. Tot i que el paper ho aguanta
tot, el programa electoral de la formació liderada per Laura Borràs no deixa
cap mena de dubte al respecte. Enlloc
es defensa expulsar les persones migrades i, en canvi, es proposa millorar
l'atenció als menors tutelats, un pacte
per erradicar la violència masclista o
garantir el dret a l'avortament.

L’extrema dreta independentista del Front Nacional
de Catalunya, amb un 0,18% dels vots a tot el país,
es va confirmar com una força marginal

tot, en el cas català la vinculació
entre els Mossos i el partit no és
evident. Ara bé, encara que podria ser casual, als voltants de la
comissaria central dels Mossos a
Sabadell el suport al partit va rondar el 10%, per exemple.
EL PROGRAMA
Vox va presentar-se a les darreres
eleccions sense programa. L'únic
document que la formació va fer
públic era un full amb 10 propostes. Si el comparem amb el
programa d'altres partits, la diferència era notòria. El del PSC tenia 131 pàgines. El d’ERC 187.
Les 10 mesures de Vox passaven per criminalitzar l'independentisme, expulsar les persones
migrants, clausurar mesquites,
tancar centres de menors tutelats,
anul·lar les competències de salut,
educació i seguretat de la Generalitat, subvencionar l'hostaleria,
reindustrialitzar i posar aranzels
a productes estrangers i acabar
amb l'impost de successions i els
tributs diferenciats sobre les rendes. El document no tenia gaires
propostes més.
Si d'una banda hi ha mesures
irrealitzables, de l'altra n'hi ha que
van en contra d'una part significativa dels votants de la formació.
En política migratòria, el que

vol el partit suposaria expulsar de
Catalunya 100.000 persones que
actualment no tenen la seva situació legal regularitzada. És a
dir, l'expulsió més gran de persones de la història a la península
Ibèrica. En política fiscal, fer que
tota la ciutadania pagui els mateixos impostos o anul·lar gravàmens beneficiaria les rendes
més altes.
Dit això, no ens hauria de
sorprendre que Vox resultés vencedor als carrers més rics de Barcelona. En canvi, als barris amb
rendes més baixes, segons David
Karavala, de la Unitat contra el
Feixisme i el Racisme, “Vox està
estafant els seus votants”.
ELS POLÍTICS
Tot i que durant la campanya
electoral Ignacio Garriga va negarho diverses vegades, les relacions
entre Vox i el feixisme estan ben
documentades. El número tres
del partit per la capital catalana i
cosí de Garriga, Juan de la Cruz
Garriga, va pertànyer a Plataforma per Catalunya (PxC). Mònica
Lora, número cinc de la llista,
també té un passat vinculat a
PxC, partit amb el qual va ser regidora a Mataró i secretària de les
Joventuts Identitàries, un col·lectiu vinculat amb grups neonazis

La formació d’Ignacio
Garriga ha intentat
amagar la seva relació
amb grups d’ideologia
feixista, però aquesta
vinculació està
àmpliament
documentada

Vox ha sabut aprofitar
les xarxes socials per
guanyar adeptes
i els grans mitjans
també han estat
imprescindibles per a
l’auge de l’extrema
dreta a les eleccions

com Movimiento Social Republicano (MSR) o el partit grec Alba
Daurada. Per a l'MSR han passat
altres membres de Vox, com Alejandro Fernández o Jordi de la Fuente. A més, el 2 de juliol del
2019, Ignacio Garriga va participar
en un acte celebrat al Club Empel,
actual centre neuràlgic de l'extrema dreta barcelonina. I d’exemples
n’hi ha molts més.
Però també hi ha una altra
ànima a dins de Vox: la conservadora neoliberal, amb figures
com el número dos per Barcelona, Antonio Gallego, que abans
d'ingressar al partit va passar
per CiU i el PP. “Vox és una escissió del PP i durant un temps renegava de la dreta més ultra”, diu
Karavala. Per a Bou, “Vox és un
clar exemple del feixisme de corbata que integra una part de la ultradreta tradicional”. “Ha construït una imatge allunyada del
perfil clàssic dels neonazis cap rapats i ha estat molt curós de posar a les seves llistes persones
amb un currículum més o menys
net”, afegeix.
LES XARXES SOCIALS
És difícil explicar l'ascens de l'extrema dreta sense parlar de les
xarxes socials i dels mitjans de comunicació. “Abans de guanyar

escons es van saber moure molt
bé a internet”, assenyalen des de
Proyecto Una. “Els mitjans de comunicació de masses haurien
de demanar perdó per la constant
campanya publicitària que han
fet a la ultradreta: l’han blanquejat”, afegeixen. Per al col·lectiu, quan Vox era minoritari els
mitjans parlaven del partit com
si fos una opció política acceptable més. “Se'ls ha prestat molta
més atenció que a altres opcions
polítiques simplement pel morbo i perquè les seves polèmiques
donaven clics”, argumenten.
Per la seva banda, la iniciativa
Nolesdescasito, que lluita per erradicar els discursos d'odi a internet, considera que si constantment reproduïm els missatges de
Vox a les xarxes, encara que sigui
per refutar-los, “estem fent que arribin a més persones i potser algunes estan disposades a creure’ls”.
Amb tot, conclouen que una vegada ja tenen poder no els podem
seguir ignorant. “Si volem denunciar el que diuen o fan, cal evitar que
el seu missatge i marc cognitiu
quedi intacte”.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Què és l’alimentació
sostenible i per què és clau?
Foto: Ajuntament

proximitat i, fins i tot, conrear els propis aliments pot ajudar a establir una alimentació
saludable.
D’altra banda, per reduir el malbaratament i la producció de residus és important

Informar-se de l'origen
dels productes, comprar
al comerç de proximitat,
triar productes ecològics...

Alimentació
El model alimentari basat en la producció
agroindustrial intensiva en químics és el
causant de nombrosos problemes ambientals i socials arreu del món. En un moment
com l’actual, on estudis i persones expertes
alerten de la gravetat de l’emergència climàtica i ecològica, cal que tothom, des de la
ciutadania fins a les empreses i l’administració pública, aposti d’una manera clara per

un model alimentari sostenible que posi les
persones i el planeta al centre. Ara bé, què
vol dir una alimentació sostenible?
Una alimentació sostenible és la que és
bona per a les persones, per als territoris i
per al planeta. Aquesta alimentació aposta
per un consum responsable, que té en
compte la procedència dels aliments, la seva
forma de producció i els impactes socials i
ecològics que genera, que incorpora hàbits
saludables, que redueix el malbaratament i

la producció de residus i que permet a les
generacions futures alimentar-se de forma
sostenible.
Informar-se de l’origen dels productes,
comprar al comerç de proximitat, triar productes ecològics i de comerç just, apostar
per la pesca sostenible... són pràctiques que
fomenten el consum responsable i sostenible. A la vegada, potenciar dietes diverses,
reduir o eliminar aliments ultraprocessats,
escollir carn de ramaderia ecològica i de

planificar les compres, conservar els aliments correctament, reaprofitar-los i reduirne els envasos.
Totes aquestes pràctiques contribueixen
a una alimentació sostenible i, per tant, a
una reducció de l’impacte climàtic i ecològic, a la promoció de les economies locals i
verdes, a revitalitzar els vincles territorials
entre camp i ciutat, a unes relacions laborals
més justes i a una millora de la salut de la
ciutadania. Per tot això, és crucial que l’alimentació sostenible sigui accessible al conjunt de la ciutadania.
“No hi ha cap altra sortida. Cal relocalitzar l’economia, l’alimentació, l’energia... Hem
de tornar a crear una economia real i de proximitat, allunyada dels moviments especulatius”, assegura Àngels Parra, presidenta de
l’Associació Vida Sana, en aquest article publicat a alimentaciosostenible.barcelona.

Digitalització
Oferir al comerciant una forma senzilla, econòmica i còmoda de començar a vendre
també a través de les pantalles. Aquest és l’objectiu que va fer néixer Merco, l’aplicació dissenyada per Mobility Software Solutions i
que el mes de juny es va convertir en el projecte guanyador del primer Hackató de Comerç organitzat per l’Ajuntament de
Barcelona. Ara, i gràcies a l’empenta econòmica de 10.000 euros que va rebre amb el guardó, l’aplicació ha sortit al mercat.
Merco és una aplicació que permet als
comerciants ser presents a l’entorn digital
sense costos elevats. Si la busqueu amb
aquest nom, no la trobareu a les botigues

d’aplicacions. Merco és el nom del software
que es posa a disposició dels grups de comerciants –com associacions, gremis i eixos–
i que després apareix a ulls del client amb el
nom de l’entitat i totalment personalitzat. El
comerciant hi pot obrir la seva botiga en
línia d’una manera molt senzilla. Hi pot
posar fotografies, una descripció del comerç,
bolcar-hi tots els productes i categoritzarlos, fer-hi constar els seus perfils a les xarxes
socials... La plataforma també permet crear
codis QR perquè bars i restaurants puguin
oferir a la seva clientela una carta virtual.
A més, fer servir aquesta aplicació no implica perdre el contacte amb la clientela: l’app
té un xat que permet que el client faci consultes a les botigues i, a més, sempre cal que passi
a recollir la seva comanda a l’establiment.

Foto: Pexels

Així funciona Merco, l’aplicació que permet
al petit comerç fer el salt al món digital
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Els mercats aposten
per l’eficiència energètica
Sostenibilitat
La Federació de Mercats Municipals de Barcelona, juntament amb l’Institut Municipal
de Mercats, ha signat un conveni de col·laboració amb Barcelona Energia amb l’objectiu
de millorar l’eficiència energètica dels mercats
de la ciutat i generar un estalvi econòmic als
seus comerciants. Barcelona Energia, la comercialitzadora pública de l’Ajuntament de
Barcelona i l’AMB que subministra el 100%
de la seva energia de fonts renovables, ja està
entre les 10 primeres empreses subministradores en quota de mercat a ciutadania i empresa a l’àrea metropolitana.
La Federació facilitarà als 2.191 comerços dels 43 mercats de la ciutat la possibilitat de fer un estudi gratuït per conèixer les
seves necessitats energètiques, ajudant-los a

reduir l’impacte econòmic i mediambiental
que generen els seus negocis. Els estudis aniran a càrrec de Barcelona Energia, que analitzarà els costos de cada establiment per
detectar possibles millores. Fins ara, s’han fet
proves pilot a quatre mercats (Sants, Sarrià,
Llibertat i Ninot), amb un total de 182 establiments subscrits. A partir d’aquest mes
de març, la possibilitat de canviar de comercialitzadora s’estendrà al conjunt de la xarxa
de mercats.
Des de l’1 de juliol del 2018, Barcelona
Energia ja és la comercialitzadora d’electricitat dels 40 edificis dels mercats municipals de Barcelona (que acullen els 43
mercats existents). A partir d’ara, doncs,
també podran subscriure el servei els comerciants dels mercats per al subministrament elèctric del seu establiment.

La regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda, Montserrat
Ballarín, afirma que “aquest acord manté l’aposta del consistori per l’actualització i el
sosteniment tant econòmic com ecològic
dels seus mercats, un dels grans actius de
Barcelona”. “Estem convençuts que la fortalesa dels nostres mercats municipals té un
efecte directe sobre la dinamització i l’activitat dels eixos comercials dels diferents barris de la ciutat”, afegeix Ballarín.
Per a Francesc Leyva, secretari general de
la Federació, “la sostenibilitat i l’estalvi energètic són aspectes molt presents” en el seu ideari.
“Amb Barcelona Energia hem trobat el nostre
col·laborador idoni per aconseguir els nostres
objectius i una energia a un millor preu”, celebra Leyva. De fet, aquest acord podria suposar-los un estalvi mitjà de 500 euros l’any.

EN PRIMERA
PERSONA
“La gent jove torna
a comprar al comerç
de proximitat”

Casa Tobella
Encants Nous
Eix Comercial

Foto: Ajuntament

La família Tobella va deixar el
poble de Sant Esteve Sesrovires
fa més de 60 anys per instal·lar-se
a Barcelona, obrint una polleria al
carrer Vilamarí. L’any 1987 l’Antonio Tobella, amb dos dels seus
fills, l’Albert i la Marta, van inaugurar una polleria-xarcuteria al
carrer València 555, amb el nom
de Casa Tobella. Des d’aleshores
i fins ara han seguit oferint el seu
servei proper i de qualitat.
Reivindiqueu la proximitat...
Sí. Som una xarcuteria i carnisseria de proximitat, però també som
una botiga gourmet, especialitzada
en ibèrics i formatges seleccionats.

Foto: Ajuntament

La Boqueria celebra els 180 anys
i Masterchef visita Sant Antoni
Activitats
Les celebracions del 180è aniversari del Mercat de la Boqueria han arribat a la seva fi. Per
tal de commemorar aquesta efemèride, s’han
dut a terme 28 activitats, gran part de les quals
han sigut tallers de cuina per on han passat
cuiners com Marc Ribas, Isma Prados, Albert
Raurich, Oriol Castro del restaurant Disfrutar o els germans Torres.
També hi ha hagut xefs representants del
territori dins de la Secció Boqueliciosa, amb
cuiners destacats com Jeroni Castell i Rafel
Muria o la popular Iolanda Bustis. A les sessions de conversa, que emparellaven una persona del mercat amb algú de fora, s’ha comptat
amb persones tan diverses com periodistes

(Pau Arenós), xefs (Carme Ruscalleda) o el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés.
A l’acte de cloenda, el mestre pastisser
Cristian Escribà va elaborar en directe un pastís molt especial.
ESCENARI PRIVILEGIAT
Per altra banda, el programa Masterchef ha visitat recentment el Mercat de Sant Antoni per
filmar-hi el 5è programa de la 9a temporada.
Amb motiu de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible que celebra enguany Barcelona, el programa girarà entorn d’aquest tema.
De fet, és la segona vegada que el programa Masterchef visita un dels mercats de
la ciutat. L’any passat va filmar precisament a
la Boqueria, on també van tenir lloc les diverses proves del programa.

Què podem trobar a la vostra
botiga que no ens pugui oferir
una gran superfície?
La varietat de productes i la selecció que tenim és més gran. I a més,
el tracte i l’atenció és totalment
personalitzada, segons el gust del
client. Al final hem de treballar
perquè s’endugui el que vol.
Esteu associats a l’eix comercial
Encants Nous. Per què?
Sobretot perquè ens manté informats de temes comercials que ens
afecten en el nostre dia a dia i
també ens dona accés a poder fer
cursos i formacions de tota mena.
En la situació tan complicada
que estem vivint, és bàsic que els
veïns apostin pel petit comerç...
I tant! Però podem dir que els últims anys estem veient una tendència esperançadora, especialment
entre la gent jove, que torna a
comprar al comerç de proximitat.
I això és una gran notícia!
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El PSC va ser el partit amb més victòries als barris de la ciutat. Infografia: Línia Nou Barris

Socialisme hegemònic
» El PSC va ser el partit més votat al districte el 14-F per davant d’ERC amb un gran resultat
» Al conjunt de Catalunya els dos partits van quedar al capdavant empatats a 33 escons
Albert Ribas
NOU BARRIS
Les eleccions al Parlament del
passat 14-F van deixar a Nou Barris una victòria molt clara del
PSC, que va ser la més contundent dels socialistes als sis dels
10 districtes de la ciutat on van
ser la formació més votada. Així
doncs, el PSC, gràcies a un total
de 17.798 vots, va aconseguir un
suport del 33,6%, una xifra que
li va permetre quedar per davant
d’ERC de forma molt còmoda.
Els socialistes també es van emportar la victòria al conjunt del
país, tot i que en aquest cas només va ser per vots, ja que en escons es va produir un empat a 33
amb ERC.
Els republicans, per la seva
banda, van ser segona força a Nou
Barris amb 9.267 vots (17,5%).
Això va fer que la formació que liderava el socialista Salvador Illa
aconseguís un marge de més de 16
punts percentuals respecte de la
del republicà Pere Aragonès. El
darrer lloc del podi va ser per a En
Comú Podem, que va aconseguir 5.294 vots que van representar-li un suport del 10%. Els
comuns, amb Jéssica Albiach al
capdavant, van tornar a firmar
uns resultats discrets en el còm-

put global, repetint els 8 diputats
obtinguts el 2017.
LA IRRUPCIÓ DE VOX
La principal notícia negativa de
la jornada electoral va ser la
irrupció de la formació d’extrema
dreta Vox, que va entrar al Parlament amb 11 diputats com a
quarta força. Al districte, la candidatura que encapçalava Igna-

La participació a Nou
Barris va ser del 46,1%,
la segona més baixa
de tots els districtes
cio Garriga va aconseguir uns
grans resultats i va recollir 5.010
vots (9,4%), que també li van permetre ser el quart partit.
A no gaire distància de Vox es
va situar JxCat, que va rebre el suport de 4.730 veïns (8,9%). La
formació de Laura Borràs, tot i
que en el resultat al conjunt del
país es va haver de conformar
amb la tercera posició, a Barcelona va ser la força més votada a
quatre districtes de la ciutat (Sarrià-Sant Gervasi, les Corts, Gràcia i l’Eixample).
En sisena posició va quedar el
que va ser el gran derrotat de la nit,
Ciutadans. Després de guanyar les

eleccions del 2017, va patir una patacada espectacular amb Carlos
Carrizosa encapçalant la llista i va
veure com només aconseguia retenir 6 dels 36 diputats. Al districte
es va haver de conformar amb
3.942 vots (7,4%). Per sota de Cs
va quedar el PP, que amb Alejandro Fernández de número 1 també va firmar uns resultats pèssims
amb només tres diputats. Els populars, a Nou Barris, es van quedar en el 5,3% dels suports (2.835
vots). Per últim, la CUP-G va tornar a comprovar que Nou Barris
no li és un districte gaire favorable i es va haver de conformar amb
el vuitè lloc, amb 2.644 vots (5%).
Els cupaires, però, amb Dolors Sabater de cap de llista van firmar un
gran resultat al conjunt del país
amb nou diputats.
BAIXA PARTICIPACIÓ
Lògicament, aquestes eleccions
van estar marcades per la pandèmia. Això va provocar que la
participació caigués en picat respecte les del 2017, que d’altra banda havien registrat una xifra rècord. Llavors va votar el 79,1% del
cens, mentre que aquesta vegada
ho va fer el 53,5%. A Nou Barris,
per la seva banda, la participació
va ser del 46,1%, la segona més
baixa de tots els districtes i 11
punts inferior a la del conjunt de
la ciutat, que va ser del 57,1%.

Els barris: el PSC guanya
a tots i Vox és segon a dos

RESULTATS4Pel que fa als
resultats als 13 barris del districte, el vermell del PSC va
tacar tot el mapa, ja que els
socialistes van guanyar molt
còmodament a tots ells.
El suport més ampli el
van aconseguir a Ciutat Meridiana, on es van enfilar fins
al 44,7% del total dels sufragis. Després de Ciutat Meridiana, les victòries més àmplies van ser a Roquetes
(38,2%), al Verdun (37,3%),
a Canyelles (36,7%) i a Torre
Baró (36,6%).
Després del PSC, qui va
aconseguir uns millors resultats va ser ERC, que va ser
capaç de ser la segona força
més votada a 11 dels 13 barris.
Els republicans van tenir el
suport més ampli a Can Peguera, amb un 23,2% dels
vots, mentre que el segon
millor resultat el van firmar a
Vilapicina i la Torre Llobeta
(19,8%) i el tercer a Porta
(19,2%). D’altra banda, un
dels aspectes negatius que
crida més l’atenció és que
Vox es va convertir en la se-

gona força més votada a dos
barris: a Torre Baró, on es va
enfilar fins al 18,5% dels vots,
i a Ciutat Meridiana (12%).
D’altra banda, a la Trinitat
Nova el partit ultra no va ser
segon, sinó tercer, però va registrar una mica més de suport que a Ciutat Meridiana,
ja que va arribar al 12,5%.

44,7%

és el suport que el
PSC va tenir a Ciutat
Meridiana, el més alt
entre els 13 barris

Pel que fa als comuns, el
seu millor resultat el van obtenir a la Prosperitat, amb
l’11,1% dels vots. El segon i
tercer suport més ampli va ser
al Verdun (10,6%) i a la Trinitat Nova (10,5%).
JxCat, per la seva banda,
va tenir Vilapicina i la Torre
Llobeta (13,7%) i la Guineueta (10,3%) com els barris amb més vots.
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Mònica Roca va ser escollida el 8 de març com la primera presidenta de la Cambra
de Comerç de Barcelona en els seus 135 anys d’història. Roca va dir que la seva
elecció és una “oportunitat històrica per revertir una injustícia cap a les dones”.

El comerç celebra el permís per
reobrir els caps de setmana
CORONAVIRUS4Les associacions Barcelona Comerç, Barcelona Oberta i PIMEComerç
han celebrat que la Generalitat
permeti als comerços no essencials tornar a obrir els caps
de setmana a partir del 20 i 21
de març.
Es tracta d’una mesura que
el sector havia reclamat reiteradament les darreres setmanes, ja que les facturacions en
dissabte suposen entre un 16%
i 20% dels ingressos setma-

Les associacions van
desconvocar l’acció
de protesta que havien
previst per al 13 de març
nals, segons han recordat en un
comunicat conjunt. Després de
la decisió del Procicat, les associacions van desconvocar
l’acció que tenien prevista per
al dissabte 13 de març, en què
convidaven les associacions de

‘Resilients’, el llibre sobre
la restauració i la pandèmia
HOMENATGE4‘Resilients’.
Aquest és el títol del llibre que inclou un centenar de retrats de
propietaris i treballadors de bars
i restaurants de la ciutat fets entre els mesos de maig i juliol de
l’any passat, durant la primera
desescalada de la pandèmia.
La publicació l’ha editat el
Gremi de Restauració de Barcelona amb el suport de l’Ajuntament i la Generalitat. Les entrevistes i els textos que hi ha a ‘Resilients’ reflecteixen l’estat d’ànim
del sector en aquell moment,
quan hi havia un clima moderat
d’optimisme per la represa que
l’evolució posterior de la pandèmia va estroncar. Hi apareixen

les vivències d’uns negocis que
han patit les restriccions i que
s’han hagut de reinventar per no
haver de tancar, tot i que alguns
ho han fet.
El títol escollit vol reflectir
que la resiliència ha estat l’actitud
que han mostrat els restauradors de la ciutat tot i les adversitats causades per la pandèmia. “El
llibre és un homenatge a un sector clau per a l’economia de Barcelona”, afirmen des del Gremi de
Restauració. Els retrats de ‘Resilients’ han estat obra de la fotògrafa Caterina Barjau, mentre
que els textos els ha escrit la periodista Patricia Castán, que va
entrevistar els protagonistes.

El comerç no essencial podrà obrir els caps de setmana. Foto: M. C. Pla/ACN

comerciants, gremis i establiments comercials a obrir els
seus locals i les botigues de 10
del matí a una del migdia en senyal de protesta.
MÉS PETICIONS
Amb tot, però, les associacions
continuen demanant que es
permeti recuperar la normali-

tat i reobrir tota mena de comerços, com els que tenen una
superfície superior als 800 metres quadrats, i que la restauració pugui ampliar el seu horari fins a les deu de la nit. I
també, en el cas de la que es
troba a l’interior dels centres
comercials, que pugui reobrir
després de 235 dies tancada.

El llibre es va presentar a l’Ajuntament. Foto: Ajuntament

Barris al dia

“T’imagines una ciutat
sense comerços?”
Març 2021
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» Els establiments de Nou Barris, satisfets amb el compromís de veïns i veïnes amb el comerç
» La campanya ‘Viu Nou Barris! Viu el seu comerç!’ promou la compra al comerç local

El comerç de Nou Barris té una oferta molt variada, amb la moda i la restauració com a sectors importants. Fotos: Districte

antarem” pel fet de no tenir deutes. Malgrat això, a ells la facturació també els ha baixat, entre un
35 i un 40%. El take away els ha
permès mantenir el tipus, però redueix considerablement el marge
de benefici.

PRODUCTE DE QUALITAT
Sandra Giménez té una botiga
d’esports (Frisar Esports). Va obrir
fa tres anys i assegura que resisteix
malgrat la situació actual i alguns
deutes que arrossega. No creu
que la normalitat torni abans de
2022, però és optimista. “La gent
està cada vegada més compromesa amb el comerç de proximitat”, pel fet diferencial de “l’atenció personalitzada i una major
preocupació per les necessitats del
consumidor”. El mateix pensa Loreto Cardellà (farmàcia Cardellà),
que adverteix del fet que “si comencen a tancar botigues, tindrem només un barri dormitori.” El
seu és un cas especial, ja que han
tingut sempre obert en considerar-se, el seu, un servei essencial.
Però avisa que està canviant el
model de negoci. “Cada vegada es
fan més visites mèdiques i compres per Internet.”

“US NECESSITEM”
Tots quatre consideren imprescindible les accions de promoció del
comerç de proximitat dutes a terme pel Districte de Nou Barris. Loreto Cardellà explica que “és important donar vida i negoci als establiments, per tenir un barri comercial i de passeig alhora”. En la
mateixa línia, Sandra Giménez assegura que “el petit comerç manté
viu el barri”. Paco Sanz també posa
deures: “La gent ha de saber el
que té al costat, hi hem d’arribar.” I
Jordi Navarro afegeix que “ens hem
de guanyar el client a base d’esforç,
servei i digitalització. Els hem de donar solucions. Si no tinc el que
vols, t’ho busco i t’ho porto.”
De moment, el dia a dia dels
comerços de Nou Barris ja du
prou feina com per pensar en el futur. La incertesa sobre la recuperació definitiva pesa molt, massa.
“Estem esgotats, això és un infern”,
diu sense anar més lluny Jordi
Navarro. Això sí. Tothom ho vol mirar amb optimisme si el veïnat es
manté fidel. D’aquí el missatge final que els volen adreçar. Simple
però contundent. “Sempre hem estat al vostre costat. Ara us necessitem. No ens falleu.”

Nou Barris i el seu comerç

Foto: Districte

4“T’imagines una ciutat sense
comerços?” La frase podria ser
ben bé l’eslògan d’una campanya
comunicativa, però en realitat és
una de les reflexions de Jordi Navarro, restaurador i president de
l’Eix Fabra Centre. El seu és un dels
sectors més castigats per la pandèmia de la covid-19. De fet, xifra
el descens de la facturació en un
65% des de l’esclat de la crisi sanitària. Ell té tres restaurants (Txapeldun, Mozzafiato i Ovante),
però no descarta haver-ne de
tancar un pròximament si la situació no millora, fet que passa
bàsicament per poder obrir a les
nits. Ara per ara, les poques alegries les ha donades el veïnat.
“Sempre hem tingut el suport
de la gent. Quan tenim obert hi
ha feina. Ens ho agraeixen i ens
donen ànims.”
El mateix assegura Paco Sanz,
també restaurador (La Esquinica). Explica que la gent ha respost.
Com en Jordi Navarro, treballen
cada dia de la setmana. “No vam
tancar per Nadal ni a l’estiu passat.
I aquest estiu tampoc no tancarem”. “Treballem el doble o el triple, hem de recuperar el temps
perdut”, però asseguren que “agu-

4La pandèmia de la covid-19
ha evidenciat la importància de
tenir un comerç proper, divers i de
qualitat. Per això, des del Districte s’està treballant en la promoció
i millora de la visibilitat del comerç
de proximitat, pel seu paper estratègic en la construcció del teixit social i la qualitat de vida urbana. En el marc de la campanya
“Viu Nou Barris! Viu el seu comerç!”, s’han anat duent a terme
accions per promocionar i enfortir el consum local.
En aquest sentit, la darrera
campanya de Nadal va ser espe-

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

cialment significativa, amb la programació d’una vintena d’activitats de tipus cultural i lúdic dutes
a terme a diferents barris, amb la
presència d’artistes i professionals
del districte. També es van il·luminar els principals carrers comercials i es va promoure l’ornamentació dels aparadors d’algunes zones. A més, es van impulsar campanyes de marxandatge
com ara la dels imants dels barris
i el “rasca de Nadal”. Tot plegat
amb un objectiu evident: promoure les compres als establiments dels barris.

| 18

desconeguda
Parlant de pandèmies...
La Casa de l’Aigua
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Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelona

L’epidèmia de tifus que
va assolar Barcelona l’any
1914 va fer que es decidís
renovar tota la xarxa de
subministrament d’aigua
sent una realitat fins un lustre després, el
22 de març del 2018, per commemorar el
Dia Mundial de l'Aigua.
FUNCIONAMENT COMPLEX
La instal·lació va formar part d'una gran infraestructura de canalització per millorar la

Foto: Ajuntament

NOU BARRIS/ Després de l’epidèmia de tifus
que va assolar la ciutat l’any 1914 (et sona?),
la companyia pública municipal barcelonina
Aigües de Montcada va decidir renovar el
sistema de subministrament d’aigua de
boca. La construcció de la Casa de l’Aigua,
doncs, va començar el 1915 i quatre anys
després ja estava enllestida, amb l’edifici plenament funcional. Situada al barri de la Trinitat Nova, la Casa de l’Aigua va funcionar
fins al 1989, quan va ser abandonada i va
viure unes dècades de degradació.
Gairebé 20 anys després, l’any 2007, l’Ajuntament va decidir recuperar l’edifici i
convertir-lo en part del patrimoni arquitectònic de la ciutat. Van ser necessaris
anys de feina, fins al 2013, per completar la
consolidació i la millora de tot el complex,
tot i que la seva reobertura no acabaria

capacitat de cabal i l'abastiment d'aigua a
la ciutat durant el segle XX. Tenia funcions
d'estació d'emmagatzemament, depuració
i cloració de l'aigua captada als pous construïts al municipi veí de Montcada i Reixac.
Des d’on avui hi ha el barri de la Trinitat
Vella (administrativament al districte de
Sant Andreu) s’impulsava l’aigua fins al dipòsit ubicat a l’actual Trinitat Nova, on es
clorava i des d’on es conduïa cap al nucli

antic de la ciutat, inclosa la Barceloneta. El
projecte inicial també preveia portar aigua
a l’Eixample a través de l’aqüeducte Alt de
Montcada, però no es va poder completar.
El complex estava format per l’estació
de bombeig, al barri de la Trinitat Vella, la
galeria subterrània que travessa l’avinguda
Meridiana i per on transcorre la canonada,
i l’estació receptora i planta de tractament,
amb un dipòsit amb capacitat per a 10.000

Foto: Bus Turístic

SARRIÀ – SANT GERVASI/ Al cor del barri de Sant Gervasi-Galvany hi ha un petit oasi verd (i no és el Turó Park):
es tracta del jardí de la Fundació Muñoz Ramonet, dissenyat per Jean-Claude-Nicolas Forestier, conservador dels
parcs de París, a principis del segle XX amb l’estil que agradava a la burgesia de l’època.
Des del 5 de juny del 2016 està obert als veïns del barri, el districte i la ciutat, que poden passejar entre els seus
arbres d’alt valor (hi ha exemplars de til·lers, lledoners i,
fins i tot, un dels pocs alvocats que hi ha a la ciutat) i veure les escultures que hi ha a l’interior. L’única part del recinte que no es pot visitar és el palauet del marquès d’Alella, un palau noucentista construït per l’arquitecte Enric Sagnier i que va ser la residència de l’empresari Julio
Muñoz Ramonet després de la Guerra Civil Espanyola.
L’empresari va morir el 1991 i va llegar la totalitat de
la seva finca a la ciutat. Tot i això, una impugnació de les
seves filles va fer que comencés un procés judicial que dura
des de fa vint-i-cinc anys. Després que el jutge donés la
raó a l’Ajuntament, el jardí es va reformar.

La capella d’en Marcús:
una joia del romànic a la Bòria
CIUTAT VELLA/ A la cruïlla dels carrers de Carders i
Montcada (a la Bòria, al barri de Santa Caterina) hi ha
una petita capella romànica del segle XII, desconeguda pel gran públic i per molts veïns de la ciutat.
És la capella d’en Marcús (coneguda també com a
Mare de Déu de la Guia), que el burgès barceloní Bernat Marcús va fer construir l’any 1166, aleshores fora de
la muralla de Barcelona. La façana principal està coronada per un campanar d'espadanya i per construir-la
es van fer servir pedres de la pedrera de Montjuïc.
Foto: Arxiu

Un petit oasi verd a Sant Gervasi:
el jardí de la Fundació Muñoz Ramonet

metres cúbics d’aigua, situat al barri de la
Trinitat Nova.
Actualment, l’edifici compatibilitza el
seu rol com a museu amb altres usos socials i culturals, en els dos extrems de la galeria. L’espai del museu mostra una
retrospectiva doble, sobre la ciutat i sobre
els barris de la seva rodalia, des d’un punt
de vista fonamental per a qualsevol ciutat:
tenir accés a l’aigua potable.

la Barcelona
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Moments de pau i tranquil·litat
al davant del Mediterrani

SANTS – MONTJUÏC/ Més d’un segle caminant en paral·lel al Mediterrani. Des de principis de la dècada de 1900 (l’any 1904, per ser
exactes), el passeig de l’Escullera protegeix la
zona dels temporals, tot i que amb el pas dels
anys l’espigó va convertir-se en un espai de
passeig, lleure i excursions (a peu o en bicicleta) per als veïns de la ciutat, que podien
trobar el seu moment de pau i tranquil·litat a
tocar del mar.
EMBLEMA D’UNA CIUTAT MARÍTIMA
Situat a l’extrem de la platja de la Barceloneta
(administrativament pertany al districte de
Sants-Montjuïc, no a Ciutat Vella), l’anomenat
popularment Trencaones, dissenyat per l’enginyer Carlos de Angulo, va tenir la seva principal època de glòria als anys quaranta del

segle passat, quan era un escenari habitual de
gent que hi feia una excursió per anar a menjar musclos i sardines a l’emblemàtic restaurant Porta Coeli. El restaurant era tan popular
que fins i tot Manuel Vázquez Montalbán en
va parlar al seu primer llibre de poesia (Una
educación sentimental, de l’any 1967), però va
tancar les portes el setembre del 2000 després
que la seva última propietària, Maria Teresa
Ollé, no renovés la concessió.
Cap al final de la dècada de 1950, el passeig va ser remodelat per primera vegada,
convertint-se en un passeig ample. Una de
les conseqüències de les reformes va ser la
prohibició de la circulació de cotxes, que des
de fa molts anys han de deixar-se aparcats a
l’espigó superior i, des d’allà, baixar-hi per
poder caminar per la vora del mar.

Aquesta, però, no ha estat l’única vegada
que el passeig ha patit canvis fins a convertir-se en el que és actualment: un espai de
cinc quilòmetres de llargada perfecte per ferhi esport i també caminar-hi de forma pausada. Des de la vora del mar, a més, es pot
gaudir d’una panoràmica de la ciutat poc habitual, del Mediterrani cap a la muntanya, i és
també un escenari que els fotògrafs, aficionats o amb més traça, sovintegen per captar
instantànies. Moltes d’aquestes imatges acaben penjades a xarxes socials com Instagram.
La presència del passeig de l’Escullera a la
cultura popular també té un espai en la
cançó El rompeolas, de Loquillo, una balada
romàntica que és el tema més conegut del
disc Morir en primavera, publicat el 1988 i que
molts consideren un himne generacional.

Foto: Ajuntament

Sant Genís: l’únic cementiri
parroquial que queda a la ciutat
HORTA – GUINARDÓ/ A tocar de l’església de
Sant Genís dels Agudells, al darrere de l’Hospital Vall d’Hebron, hi ha l’únic cementiri parroquial que encara es pot visitar actualment
a la ciutat: és el de Sant Genís i està format per
un miler de nínxols.
Es pensa que des de la ubicació de l’església (de l’època romànica) s’enterrava gent al seu
voltant, com se solia fer als llocs de culte arcaics.
De fet, la primera citació de l’existència del cementiri figura en un text de l’any 1060.
Més de mig segle després, el 1775, els cementiris parroquials es van suprimir per motius sanitaris, tot i que els fossars que estaven
allunyats de zones poblades (com és el cas de
Sant Genís) o directament en zones rurals van
poder salvar-se d’aquesta prohibició.
El cementiri conté alguns panteons a l’en-

trada i unes fileres de nínxols, entre els quals destaquen algunes làpides antigues. S’hi pot veure, per exemple, la tomba de cinc pares felipons
de Gràcia morts al començament de la Guerra Civil Espanyola, la de Josep Vidal i Granés (fundador de les colles de Sant Medir) i la primera
sepultura del polític d’Unió Democràtica de Catalunya Manuel Carrasco i Formiguera, afusellat a Burgos a principis del mes d’abril del 1938
pel bàndol franquista. Tot i que en principi no
es va donar permís perquè les seves despulles
fossin traslladades al cementiri de Montjuïc, actualment el cos de Carrasco i Formiguera descansa al cementiri d’aquesta muntanya.
El complex parroquial de Sant Genís dels
Agudells està catalogat com a conjunt historicoartístic i es pot visitar els dissabtes de 10 a 13h
i els diumenges i festius de 10 a 14h.

Les Corts
La Torre Rodona:
història medieval
Ara només en queda la base,
però a tocar del recinte de la Maternitat de les Corts es pot visitar
una de les fortificacions de defensa que hi havia als camins que
portaven a Barcelona durant l’època medieval. Es tracta de la
Torre Rodona, un edifici construït
a finals del segle X i que va ser
testimoni de les lluites entre cristians i musulmans, especialment
després que les tropes del rei
Abd-al-Aziz al-Mansur ataquessin i destruïssin la ciutat.
La torre, de fet, es va construir
al costat d’una masia, propietat
durant segles de la família Vinyals (una placa a la façana s’encarrega de recordar-ho) i també va
servir perquè Rafael Casanova
s’hi amagués durant el setge a la
ciutat durant la Guerra de Successió Espanyola, l’any 1714. Per
això, com a represàlia, les tropes
borbòniques van destruir gairebé tot el cos de la torre.
Aquesta masia és una de les
quatre que queden al districte,
juntament amb la del Barça (que
és molt a prop i que es diu Can
Planes), Can Canet de la Riera (on
hi ha el Club de Tennis Barcelona) i Can Rosés, actualment
pendent de definir-ne els usos.
Foto: Ajuntament

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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Reivindicació | Per un esport lliure de masclismes

El passat dilluns 8, en el marc dels actes del 8-M, la regidoria d’Esports va
publicar un escrit en el qual deia que cal “seguir lluitant per conquerir un
futur lliure de masclisme, assetjament i discriminació” també en l’esport.

La defensa del títol europeu
de Martín serà el 23 d’abril
Pau Arriaga
LA PROSPERITAT
Sandor Martín havia de fer la segona defensa del seu títol europeu super lleuger de boxa contra
l’anglès Kay Prosper el pròxim divendres 26, però el combat no se
celebrarà en la data fixada inicialment. El púgil del KO Verdun
explica a Línia Nou Barris que la
nova data per a la vetllada serà el
dia de Sant Jordi, el 23 d’abril, en
el mateix escenari que estava
previst: la Vall d’Hebron.
“La idea era que tots els que
havíem de lluitar estiguéssim
una setmana en un hotel sense
contacte amb ningú, en una
bombolla. El que passa és que
està vigent la restricció a l’arribada dels vols procedents de la
Gran Bretanya, de manera que
l’organització ha optat per ajornar la vetllada”, afegeix.
També aquest mes, el passat
dijous 11, es va saber que el Procicat autoritzarà l’entrada de pú-

El de la Prosperitat torna a lluitar a la ciutat. Foto: Instagram (@sandor.martin)

blic a competicions esportives a
partir del cap de setmana dels
dies 20 i 21 d’aquest mes. Martín,
però, no sap si en les pròximes
setmanes hi haurà novetats en
aquest sentit. “La vetllada serà televisada i depèn de l’organització.
Però que entrés públic seria una
notícia excel·lent”, assegura.
Pel que fa al seu rival, un boxejador de 36 anys, força desconegut i que mai ha lluitat fora del
seu país, Martín diu que “no
serà gens fàcil. És l’oportunitat de
la seva vida, guanyar el títol
d’Europa també el podria posar

en l’òrbita del campionat del
món. Només ha perdut un combat i pel que he pogut veure és un
boxejador molt mòbil i que canvia de guàrdia constantment i
amb molta facilitat”, apunta.
Altres noms que han de completar el cartell de la primera gran
cita de la boxa a Espanya d’ençà
que va esclatar la pandèmia són
el basc Andoni Gago, que defensarà el teu títol europeu del pes
ploma contra un altre britànic,
Gavin McDonnell, el també bilbaí Kerman Lejarraga i el càntabre Sergio García.

La Monta es
reforça de cara
al‘play-off’
A finals d’aquest mes
acabarà el primer tram
de la temporada futbolística 2020-21, però la Monta
pensa ja en el play-off que haurà de jugar per seguir a Tercera
Divisió el curs que ve.
Per això, el mes passat l’equip
va decidir fitxar Ramon Maria
Calderé (en la seva presentació el
tècnic de Vila-rodona va dir que
assumeix un repte difícil, però
que està convençut que la salvació és possible) i el passat dilluns
8 va incorporar l’experimentat
defensa central madrileny (31
anys) Bidari García.
Els groc-i-negres tancaran la
primera fase del curs visitant el
Santfeliuenc i el Terrassa de forma consecutiva i amb un partit a
casa contra la Pobla, i el mes que
ve arrencaran els partits en els
quals es decidirà en quina categoria seran la temporada que ve.
Ara mateix, els rivals contra qui es
veuria les cares la Monta en
aquesta segona fase són el CF Peralada, la UE Sants, la UE Figueres, la UA Horta i el CE Banyoles.

El SESE encara
la recta final del
curs 2020-21

Foto: SESE

Tres partits i un objectiu: seguir a la lliga EBA
de bàsquet el curs que
ve. El sènior masculí del SESE de
Xavi Pardina afrontarà les darreres cites del curs sabent que
guanyant un d’aquests partits
mantindrà la categoria.
El conjunt de Vilapicina va
tancar el febrer donant una molt
bona imatge tot i perdre contra el
CB Martorell (71-65) i tornarà a
competir el pròxim diumenge
21 a la pista d’El Olivar de Saragossa, en l’únic partit que els
blaus jugaran aquest mes.
Els dos darrers reptes seran el
mes que ve, després de Setmana
Santa. L’equip visitarà Salou,
mentre que l’últim partit serà el
17 d’abril contra el Sant Cugat.

Un sistema de pensions més just
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» El Consell de Ministres aprova un complement per a pensionistes de 400 euros l’any per fill
» També es tira endavant la flexibilització dels criteris per accedir a l’ingrés mínim vital
4El govern espanyol ha aprovat al
Consell de Ministres un nou reial
decret que reforma (i millora) el sistema de pensions.
D’una banda, s’ha donat llum
verda a un nou complement per a
pensionistes de gairebé 400 euros
anuals per cada fill, des del primer,
amb l’objectiu de “reduir la bretxa
de gènere en les pensions”, tal
com ha dit el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José
Luís Escrivá. D’altra banda, s’han flexibilitzat els criteris per accedir a l’ingrés mínim vital.
Són mesures per aconseguir un
sistema de pensions més just per
ajudar una població que pateix les
conseqüències socials i econòmiques de l’emergència sanitària que
ha provocat el coronavirus.

AJUDES PER CADA FILL
El nou complement que rebran els
pensionistes per maternitat o paternitat s’aplicarà a partir del primer
fill (fins ara era a partir del segon
descendent) i serà d’uns 28,5 euros al mes en catorze pagues, és a
dir, d’uns 400 euros l’any. Segons
informen des del Ministeri de Seguretat, el fet que passi a aplicar-

se a partir del primer fill donarà accés a gairebé 30.000 persones més
i beneficiarà “especialment les pensions més reduïdes”.

BRETXA DE GÈNERE?
Però per què el govern espanyol
diu que aquestes modificacions
serviran per combatre la bretxa de
gènere en les pensions?
Anem a pams: fins ara, el sistema reconeixia aquest complement només a les dones que fossin mares de dos o més fills i que
tinguessin dret a la pensió d’incapacitat, jubilació o viduïtat. El ministre Escrivá –que ha detallat que

El nou complement
per fill beneficiarà
sobretot les dones

la bretxa de gènere en les pensions
és del 30% i que la voluntat és que
sigui inferior al 5%– ha explicat
quan s’origina aquesta desigualtat:
“Després de la maternitat del pri-

S’aprova un complement de 400 euros anuals per cada fill, des del primer, per reduir la bretxa de gènere. Foto: Pexels

mer fill”. Això passa perquè, en els
dos anys següents, hi ha una caiguda de les percepcions salarials
que deriva a llarg termini en la reducció de la pensió.
Escrivá també ha assegurat
que, tot i que tant homes com dones tindran dret al nou complement, es calcula que un 98% dels
beneficiaris seran dones. El podrà
percebre el membre de la parella
que “acrediti un perjudici en la
seva carrera professional després

del naixement del fill o fills” i, en cas
que cap dels dos ho pugui acreditar, el dret se li reconeixerà a la mare
o al progenitor amb una pensió
menor si es tracta d’una parella del
mateix sexe.

L’INGRÉS MÍNIM VITAL
Pel que fa a l’ingrés mínim vital,
es flexibilitza el concepte d’Unitat de Convivència per tal de facilitar l’accés a aquesta prestació.
Segons el Ministeri, es facilita

l’accés a l’ingrés mínim vital a persones que viuen a centres residencials de caràcter no permanent, com albergs o cases d’acollida. També s’introdueix el concepte “unitat de convivència independent” en casos de violència masclista, divorci o separació
i desnonament. Per últim, es possibilita que situacions determinades difícils d’acreditar puguin
ser certificades per serveis socials
i per entitats col·laboradores.
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| Battle Brothers
Arriba a Nintendo Switch Battle Brothers, un joc de rol tàctic que
t’endinsarà en un món de fantasia inspirat en l’edat mitjana.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: santpaubarcelona.org

Santi Balmes (Sant Vicenç dels Horts,
1970) és compositor i vocalista de
Love of Lesbian, un grup d’indie-pop
nascut el 1997 que no ha passat de
moda. Aquests dies, la banda ha estrenat un nou tema, El sur, de la mà de
Bunbury, però aquest no és el gran
motiu que l’ha posat en boca de tothom. Love of Lesbian ha protagonitzat
una notícia molt més important: ha estat el grup escollit per fer un concert
pilot amb 5.000 assistents al Palau
Sant Jordi, organitzat pels principals
festivals de música catalans. Serà el
pròxim 27 de març i el públic se sotmetrà a testos d’antígens i durà mascareta FFP2. Tot plegat per poder tornar, per fi, Allí donde solíamos gritar.

Art solidari
El Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona acollirà, fins
al 26 de març, l’exposició ‘Art solidari’. Es tracta d’un recull
d’escultures, pintures, dibuixos i instal·lacions artístiques
que s’ha creat amb l’objectiu de recaptar fons per a la recerca sobre la Covid-19. La iniciativa està promoguda per la
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i neix d’una
idea de l’escultora Patricia Cancelo, que va donar deu escultures per recaptar fons per a un projecte del centre. Ara,
Cancelo és la comissària artística de la mostra ‘Art solidari’,
que ha comptat amb la participació d’una desena d’artistes.

Llibres

?

S A N T I

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

B A L M E S

Ser el cantant de Love of Lesbian

També té una faceta d’escriptor i ha publicat cinc llibres

Anunciar el primer concert multitudinari

QUÈ HA FET

Serà una prova pilot al Palau Sant Jordi amb 5.000 assistents

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Emoció pel significat del concert

Tot i que també hi ha usuaris que s’ho miren amb recel

Música

Pelis i sèries

Records de la meva inexistència
Rebecca Solnit

La malaltia
Juan Carlos Martel Bayod

Clamor
Maria Arnal i Marcel Bagés

Raya i l’últim drac
D. Hall, C. López, P. Briggs i J. Ripa

Angle Editorial ha publicat ara en català Records de la meva inexistència, el llibre que l’autora d’Els homes m’expliquen coses va publicar el març del 2020.
Rebecca Solnit mira enrere i rememora
els seus anys de lluita i compromís amb
el feminisme, un camí que va començar
durant la seva joventut en un barri
marginal de San Francisco.

Juan Carlos Martel Bayod ha adaptat El
mal de la joventut del dramaturg búlgar
Ferdinand Bruckner, una peça estrenada el 1926. A La malaltia, sis intèrprets
d’entre 20 i 30 anys construeixen un projecte al voltant de la joventut en el qual
el suïcidi o la prostitució poden arribar
a ser les úniques respostes.
Al Teatre Lliure de Montjuïc (BCN).

Maria Arnal i Marcel Bagés han estrenat
aquest mes de març Clamor (Fina Estampa), el seu segon àlbum plegats després de l’exitós 45 cerebros y un corazón
(Fina Estampa, 2017). Es tracta d’un disc
força diferent del primer, on s’han atrevit
a experimentar amb sons electrònics. Tal
com ha dit Arnal a l’ACN, la seva intenció
és explorar la tradició des d’un lloc nou.

Humans i dracs van viure junts i en harmonia fa molts anys a Kumandra, un
món fantàstic. Però tot va canviar quan
les forces del mal van atacar el territori.
Els dracs van decidir sacrificar-se per salvar la humanitat. Ara, aquestes forces han
tornat i Raya, una guerrera solitària,
haurà de buscar l’últim drac que queda
per salvar junts el seu món.
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ESTILS DE VIDA
Compte amb l’esmorzar dels fills
i

SALUT

’esmorzar és el primer àpat del dia i, com a tal, és fonamental. Per a les criatures, que estan en etapa de creixement,
ho és encara més. És per això que preocupa especialment
un estudi publicat fa poc per la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) que alerta que “la majoria de productes d’esmorzar publicitats per a infants tripliquen la quantitat de sucre en comparació amb els que s’adrecen a adults, cosa que influeix en les seves preferències”. És a dir, els anuncis d’aquest tipus que interpel·len els infants són els de productes menys saludables, segons ha constatat la investigadora i professora Mireia Montaña.
Davant d’això, hem de recordar que tenim a l’abast una de
les dietes més saludables del món, la mediterrània. Es tracta,
doncs, d’apostar per aliments que ens són molt més propis que
qualsevol producte de brioixeria industrial. Tal com recomana
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) en un document anomenat ‘Millorem els esmorzars i berenars dels infants’,
algunes claus per fer un bon esmorzar són la fruita de temporada –alerta: fer-se un suc no equival a menjar una peça de fruita–,
els lactis sense sucres afegits i el pa i altres farinacis integrals.

Les claus
La brioixeria industrial: els anuncis d’aquests productes
intenten seduir els infants, però són realment perjudicials

EVITA
TRIA

Productes saludables: principalment la fruita fresca sencera o a trossos,
lactis sense sucres afegits i farinacis (com el pa) integrals

POTS AFEGIR
RESPECTA

Fruita seca o dessecada, hortalisses, proteïna (com ous,
peix en conserva o formatge) i oli d’oliva verge extra
El temps i les necessitats de cada infant: la pressa no és
bona i, si no té gana a primera hora, ja menjarà a mig matí

Foto: Pexels
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