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Comerç i Mercats
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“Ampliar les 
terrasses ha evitat
que es perdessin 
1.800 llocs de feina”
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El nom dark kitchen, que en ca-
talà i de forma literal es traduiria
com a cuina fosca, no transmet
de primeres una imatge gaire po-
sitiva, més aviat d’una cosa una
mica subterrània. Estem par-
lant, però, de les també anome-
nades cuines fantasma (un altre
nom que pot provocar algunes
reserves) o restaurants virtuals.
Un negoci que ja fa alguns anys
que existeix però que amb la
pandèmia ha viscut un esclat i
que consisteix en unes cuines,
normalment d’unes dimensions
importants, on es fa menjar per
repartir, en la majoria d’oca-
sions a través de grans platafor-
mes com Glovo o Deliveroo.

A Barcelona, des de fa uns
mesos, dos nous projectes per fer
macrocuines han generat titulars
per l’oposició veïnal que ha aflo-
rat en alguns barris. És el cas de
la Verneda i la Pau (Sant Martí)
i de les Corts, on se n’havien co-
mençat a construir dues. En el
primer cas, la mobilització veïnal
contra el projecte, que inclou 20
cuines, va començar tant bon
punt les obres es van posar en
marxa i al cap de poc naixia la
plataforma Veïns Afectats per
Cuines Fantasma per articular,
en l’àmbit de ciutat, una oposició
contra aquests negocis. 

“Tenim molt clar que la nos-
tra oposició és total. No volem
que es faci un projecte d’aquest
estil i dimensions al mig d’un bar-
ri amb tot d’edificis al voltant”,
afirma Verónica Soto, portaveu
de Veïns Afectats per Cuines
Fantasma. 

REGULACIÓ MUNICIPAL
Precisament, la forta oposició
veïnal és el que va provocar que

el passat 26 de març l’Ajunta-
ment anunciés la suspensió, du-
rant un any, de totes les noves lli-
cències d’activitat de les cuines
fantasma. Durant aquest any el
consistori analitzarà com regular
aquest tipus de negocis per tal
d’aprovar una normativa clara.
Els projectes de les Corts i Sant
Martí també entren en la sus-
pensió. En el cas de les Corts, la
construcció ja estava aturada
perquè s’estaven fent unes obres
per a les quals no hi havia el per-
mís, mentre que en el cas de Sant
Martí les obres podran continu-
ar, però un cop s’acabin no es do-
narà la llicència d’activitat. 

La decisió va arribar després
que l’oposició també hagués de-
manat feia setmanes al govern
municipal com pensava regular
aquests negocis. Segons el ti-
nent d’alcalde d’Economia, Jau-
me Collboni, la ciutat està ober-

ta a nous models de negoci, però
és necessari regular les cuines
fantasma perquè, a banda de les
molèsties que puguin generar
als veïns, també podrien suposar
“el toc final” per a molts bars i
restaurants. Des de Veïns Afec-
tats per Cuines Fantasma cele-
bren la decisió, es mostren “molt
satisfets” i asseguren que, “quan
hi ha voluntat de corregir errors,
el govern municipal no només té
capacitat per fer-ho, sinó que té
l’obligació de fer-ho”.

Mentre aquesta nova nor-
mativa no arriba, l’oposició veïnal
seguirà, tal com deixa clar Anna
Ramon, la presidenta de l’Asso-
ciació de Veïns Camp Nou, que li-
dera la protesta contra la ma-
crocuina del carrer Felipe de
Paz. “Van començar a fer obres
d’amagat aprofitant la pandè-
mia i, a sobre, fent coses per a les
quals no tenien permís”, afirma

Ramon. Aquesta veïna explica
que fa unes setmanes un repre-
sentant de Cooklane –l’empresa
és la mateixa que en el cas de Sant
Martí–es va voler reunir amb ella
per donar-li explicacions sobre el
projecte, que és el més gran que
hi ha projectat, ja que inclou 40
cuines. “Li vaig dir que no perquè
no tenim res a parlar. Tenim
molt clar que no volem les cuines
perquè una cosa així ha d’anar en
un polígon industrial i no en un
barri residencial”, diu. Aquesta
publicació ha intentat posar-se en
contacte amb Cooklane, però no
ha obtingut resposta per part de
l’empresa.

N’OBRA UNA ALTRA
Mentre el debat sobre les cuines
fantasma és més viu que mai, a
mitjans de març, pocs dies abans
de la suspensió de llicències per
part del consistori, en va obrir una

altra al barri de Sant Gervasi-Gal-
vany, a la travessera de Gràcia. De
fet, ni l’Ajuntament sap amb pre-
cisió –podrien ser al voltant d’u-
na desena– quants negocis d’a-
quest perfil hi ha a la ciutat, però
a la llista ja se n’hi pot afegir un
més, tot i que no estem parlant de
les dimensions que s’havien pro-
jectat a Sant Martí i les Corts.

La de Sant Gervasi-Galvany
l’ha obert l’empresa francesa Not
so Dark (No tan fosc) precisa-
ment perquè no els agrada la de-
nominació dark kitchen. Té ca-
pacitat per fer 2.000 àpats diaris
i fa distribució per a sis marques
virtuals de menjar. “Des del prin-
cipi ens vam adonar d’errors
que no havíem de repetir en els
nous locals; el primer error que
vam cometre va ser no pensar en
els veïns i en la part urbanística”,
explica a l’ACN Clément Benoit,
cofundador de la companyia.

Albert Ribas
BARCELONA

Les cuines de la discòrdia
» L’auge del negoci de les macrocuines genera oposició veïnal a diferents punts de la ciutat
» L’Ajuntament decideix suspendre durant un any les noves llicències per a aquests projectes

La cuina fantasma que ha obert a Sant Gervasi-Galvany i les obres de la que s’estava fent a les Corts. Fotos: Blanca Blai (ACN) i cedida
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La lupa

La pandèmia de la Covid-19 ha representat un
xoc sanitari i econòmic de primer ordre. Però,
com és evident, no afecta tots els sectors per
igual. Un dels sectors més afectats és el tu-

risme, i això contribueix de manera decisiva que el nos-
tre país estigui entre els més afectats econòmicament
de tot el món. Els indicadors macroeconòmics fan por.
Però també fa una certa por passejar per alguns dels
indrets més turístics de Catalunya. Començant pel cen-
tre de Barcelona: les imatges d’hotels tapiats i carrers
mig buits són desoladores.

Però l’aturada turística també ha donat aire a una ciu-
tat que estava sotmesa a molta pressió. Els veïns i veïnes
han anat recuperant espais dels quals restaven exclosos.
Molts apartaments turístics han tornat al mercat del llo-
guer residencial. Per força hi ha hagut un cert retroba-
ment de la gent amb la seva ciutat, i més que n’hi podria
haver. I el mateix val per a altres indrets de Catalunya.

Aquesta aturada ha fet palès que el turisme, que és
un sector econòmic molt important, genera també pro-
blemes al territori, sobretot quan és massiu. És el que
els economistes anomenen externalitats negatives: l’ac-
tivitat turística té uns costos que no assumeix el sec-
tor sinó que recauen sobre el conjunt de la societat. Al-
guns són molt evidents (saturació, soroll, brutícia) i d’al-
tres són més intangibles (la pèrdua d’espais com la
Rambla per a la ciutat de Barcelona) o indirectes.

En tot cas, quan es planteja el debat sobre el tu-
risme, sovint la rèplica té a veure amb els enormes be-
neficis econòmics que aporta el sector. Són innega-
bles: el turisme aporta gairebé el 4% del valor agre-

gat brut de tota l’economia catalana. Ara bé, aques-
ta no és l’única dada rellevant. Una cosa que cal sa-
ber és quins efectes té l’especialització turística en el
benestar de la gent i en el progrés dels territoris. 

En un apunt publicat recentment a 5centims.cat,
de la Societat Catalana d’Economia (SCE), els econo-
mistes Josep Maria Raya i Claudia Vargas apunten, amb
dades a la mà, un efecte clarament negatiu. En els mu-
nicipis més turístics, la renda de la població és signi-
ficativament més baixa. Com més especialització tu-
rística, menys renda per càpita. Els municipis més tu-

rístics no són més rics, sinó més pobres que els muni-
cipis semblants però que es dediquen a altres activitats. 

Aquest efecte d’empobriment, molt relacionat
amb la baixa qualitat de la feina en el sector turístic,
contribueix també a una gran mobilitat de la pobla-
ció, desarrelament i afebliment dels teixits socials. En
les darreres eleccions hem vist com això es traduïa,
en algunes zones especialment turístiques, en vot a
l’extrema dreta. Les derivades són moltes.

En el debat sobre el futur del país cal pensar, doncs,
en tots els efectes de l’especialització turística. I cer-
car alternatives. Perquè sobretot cal pensar en el cost

d’oportunitat del turisme. És difícil d’estimar, però és
la pregunta rellevant. A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que ara estan destinats
al turisme? Podríem substituir-lo per activitats de més
valor afegit i que generin ocupació de més qualitat i més
qualitat de vida? Es pot reinventar la indústria turís-
tica per produir menys externalitats negatives?

Se sol dir que les crisis són oportunitats. I és un
tòpic gastat que no sol ser cert, perquè difícilment se’n
treu res de bo, de les crisis. Però en aquest cas l’atu-
rada sobtada i profunda del turisme sí que ens posa
davant la necessitat de repensar què fem amb les nos-
tres ciutats i pobles, i què fem amb la nostra econo-
mia. No hi ha més remei.

De la mateixa manera que alguns dels espais físics
que ha deixat buits l’aturada en sec del turisme ja han
estat reapropiats per la ciutadania de manera espon-
tània, i de la mateixa manera que molts habitatges d’ús
turístic ja han tornat al mercat residencial, ara caldrà
anar veient què passa amb els edificis, amb el capital
i amb el talent que capturava el turisme. No hi haurà
una gran solució única per a tot el territori, sinó que,
segurament, caldrà pensar en moltes petites alterna-
tives. Però és necessari fer-ho perquè ara sabem que
la tendència a l’especialització turística era una tendència
cap a una economia més fràgil, més generadora de pre-
carietat i d’empobriment. Redimensionar els llits tu-
rístics del país a uns nivells sostenibles permetria, pot-
ser, augmentar la qualitat i fer florir altres sectors que
havien anat apagant-se, o que no havien arribat a emer-
gir mai a causa de la forta inèrcia turística.

A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que

ara estan destinats al turisme?
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per Jordi Muñoz

Després del turisme, què?

[Sobre la proposta
d’Escrivá de pagar

12.000 euros per retardar
la jubilació] Sin duda esto es lo más ló-
gico con un 40,1% de desempleo ju-
venil. Para ayudarnos aún más a entrar
al mercado laboral, qué mejor que se-
guir incentivando el retraso en las ju-
bilaciones. ¿Qué puede salir mal? 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Prefereixo tenir –i com-
batre– el problema del

catanyol –el calc persis-
tent del castellà–, que es deu al fet que
una massa de castellanoparlants s'han
incorporat al català en els últims 50
anys, que no pas haver mantingut el ca-
talà en el clos dels catalanoparlants de
tota la vida.

@EnricGoma

Miguel Bosé explica
que durant anys con-

sumia 2 grams de cocaïna
al dia. Mai hauria pogut passar (i no
m’estranya) un procés d’adopció legal.
Ara, imagineu els pocs controls de l’a-
nomenada gestació subrogada (com-
pravenda de nadons) perquè aquest tio
hi pogués accedir sense problemes.

Estaria guai que els de-
lictes de violència se-

xual deixessin d’estar vin-
culats a la reacció de la víctima, perquè
no hi té res a veure. El delicte només té
a veure amb l’agressor, és a dir, amb qui
comet el delicte. És que sembla men-
tida que encara hàgim d’explicar això
tan bàsic. 

@lacarlarovira@claranarvion@JulenBollain
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El mercat de la Mercè celebra 
els 60 anys en plena forma1

2 Demanen de nou que s’obri 
l’aparcament de la plaça dels Eucaliptus

Més de 1.000 morts a l’any a la ciutat per 
la contaminació i la falta d’espais verds

Demanen fins a 10 anys de presó 
pel boicot a la mesquita del carrer Japó

La Guineueta i la Trinitat Nova
tindran dues noves guarderies

El + llegit líniaNouBarris.cat
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A les xarxes

@andreuginola: Crec que us voleu agafar
a coses per no acceptar la realitat. Hem ju-
gat malament, no hem perdut per l’àrbitre
i no passa res per dir-ho.

@linformatiu_tve: El risc de morir per Co-
vid cau un 98% a les residències després de
la vacunació amb Pfizer. També es redueix
entre un 88% i un 95% el risc de contagi.

#MenysRiscDeMort

@cot_julia: Tal dia com avui de 1961, Yuri
Gagarin es convertia en el primer home a
viatjar a l’espai. 60 anys després, Ada Co-
lau deixava Twitter.

#ColauDeixaTwitter #CauElBarça

Safata d’entrada

Enguany commemorem el
90è aniversari de la Cons-
titució republicana de

1931, la primera constitució ple-
nament democràtica i garantista
de drets que ha tingut l’estat es-
panyol.

Aquesta constitució aspirava a
modernitzar i democratitzar Es-
panya i ho hauríem aconseguit si no
hagués estat pel cop d’estat que van
donar els militars, colpistes i tra-
ïdors, que es van alçar contra la de-
mocràcia el 18 de juliol de 1936.

Cal recordar el seu article 1:
“Espanya és una República de
treballadors de tota classe, que
s’organitzen en règim de Llibertat
i de Justícia. Els poders de tots els
seus òrgans emanen del poble”.

La República va néixer per
transformar profundament la re-
alitat d’una Espanya encara feu-
dal, per garantir la llibertat, els
drets humans i la justícia social.
Hi havia altres articles de la Car-
ta Magna molt avançats, entre ells
el 6: “Espanya renuncia a la gu-
erra com a instrument de políti-
ca nacional”. També destaquen el
7, “l’estat espanyol acatarà les nor-
mes universals del Dret interna-
cional”, o el 15: “No podran ser fo-
nament de privilegi jurídic la fi-
liació, el sexe, la classe social, la
riquesa, les idees polítiques ni les
creences religioses”.

El compromís amb la demo-

90è aniversari de la Segona República
per Antonio López (EUiA)

cràcia i la voluntat popular es va
acreditar amb l’elecció del pre-
sident de la República, l’únic cap
d’Estat triat democràticament en
la història del nostre país. La Se-
gona República va aconseguir
molts  avanços, el Parlament es
va convertir en el centre de la
vida política i de control del
Govern. També es va ampliar la
democràcia constitucionalitzant
el referèndum, establint un Es-
tat laic i creant un ampli catàleg
de drets, també en àmbits pri-
vats, com el matrimoni, l’edu-
cació, la família, el treball o l’e-
conomia. Per primera vegada es
va aconseguir la igualtat de gè-
nere, en reconèixer el dret de vot
a les dones i el matrimoni civil
amb igualtat de drets. 

La Constitució Republicana
va suposar l’accés de tot el poble
a la cultura i a l’educació, que,
per primera vegada, es van con-
vertir en drets, garantint l’e-
mancipació social. Es va establir
el caràcter obligatori de l’edu-
cació bàsica, pública, gratuïta i
laica, que va significar un im-
mens esforç econòmic de l’Estat. 

En el pla d’organització ter-

ritorial, la Segona República
va aprovar els estatuts d’auto-
nomia de Catalunya, el País
Basc i Galícia, tot i que aquest
darrer no va ser aplicat pel
cop d’estat dut a terme per la
dreta i el feixisme.

Sense oblidar-ne la segona,
continuem avançant en un ho-
ritzó republicà. Volem una III
República que sigui garantia
dels drets essencials, que posi fi
a qualsevol discriminació fa-
miliar o personal, perquè tots si-
guem iguals davant la llei. No vo-
lem càrrecs hereditaris, volem
que tota la ciutadania pugui ac-
cedir a les més altes institu-
cions de l’Estat. La nova Repú-
blica ha de garantir els plens
drets econòmics i socials, im-
prescindibles perquè totes i tots
els nostres conciutadans tingu-
in una vida plena i digna. 

Finalment, cal avançar per
un procés constituent cap a la
tercera república, federal o con-
federal, laica, plurinacional, fe-
minista, solidària, ecològica,
amb justícia social i que reco-
negui el dret a l’autodetermina-
ció de les nacions que la formen.
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Els semàfors

La Fiscalia demana fins a 10 anys
de presó per a alguns membres
dels grups ultres que l’any 2017

van intentar boicotejar
l’obertura de la mesquita del

carrer Japó. Hi ha 15 acusats que
s’enfronten a diferents càrrecs

penals de gravetat. 
pàgina 10Fiscalia

L’AV Torre Baró ha demanat de
nou que s’obri l’aparcament de
la plaça Eucaliptus, propietat de
l’Ajuntament i de l’AMB, fet des
de fa més de set anys. L’entitat
diu que amb les vacunacions 
hi ha problemes d’aparcament 

al CAP Ciutat Merdiana. 
pàgina 10Ajuntament

El Mercat de la Mercè, al passeig
de Fabra i Puig, celebra aquest
abril el 60è aniversari en plena
forma tot i les dificultats creades
per la pandèmia. L’equipament

té les seves 53 parades en
funcionament i una clientela

fidel i variada. 
pàgina 14Mercat de la Mercè
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Mirada pròpia

El turisme té al davant l’oportunitat de trans-
formar-se i de sortir reforçat d’aquesta crisi.
Abans de la pandèmia, el turisme representava
el 12% del PIB i el 14% de l’ocupació de Cata-

lunya, xifres que evidencien el pes que tenia el sector –i
que continuarà tenint–en el conjunt de l’economia i, per
tant, la importància que té com a aposta de país. Però
no podem caure en el parany de reprendre-ho allà on l’ha-
víem deixat. Ara, ens cal avançar conjuntament cap a una
activitat turística sostenible i responsable, com a pilar
fonamental d’una economia diversificada que inclogui
la ciutadania i resulti en beneficis compartits per a vi-
sitants, residents i organitzacions implicades.

Aquesta transformació, que personalment entenc
com un compromís amb la sostenibilitat econòmica,
ambiental i social del turisme, cal impulsar-la ara de-
cididament. I, aquí, no tinc cap
dubte que els professionals de les
empreses del sector i els gestors
de les destinacions turístiques hi
tenen molt a dir. Tanmateix, les
persones que en formaran part en
el futur també han de fer seu
aquest compromís i implicar-
s’hi. La formació i el coneixe-
ment esdevenen un element cab-
dal per al dia de demà d’un sec-
tor fonamentat en la innovació, la
competitivitat, l’ocupació de qua-
litat i el desenvolupament soste-
nible, al servei de la societat. 

Segons el meu parer, les uni-
versitats han de ser un actor clau en la creació d’aquest
futur més sostenible i han de respondre a una qüestió
que marcarà la formació dels futurs professionals: les
habilitats i les competències necessàries per a la recu-
peració i consolidació d’aquest turisme responsable al
qual no podem, ni volem, renunciar.

Per reinterpretar les competències professionals que
requerirà el sector i la societat en un futur i identificar-
ne de noves –alineades amb els objectius 2030 de les
Nacions Unides–, convé, abans de res, preveure els can-
vis, detectar les necessitats d’aquest futur que es vol crear
i, en concordança, ajustar l’oferta de formació inicial i
de formació continuada al llarg de la vida. Si només ate-
nem les necessitats actuals del sector, deixarem enre-
re els estudiants i, a més a més, perjudicarem la com-
petitivitat i el progrés social. 

Les habilitats que necessitaran els futurs profes-
sionals del turisme probablement no seran gaire di-
ferents de les actuals, però l’experiència de la pan-
dèmia farà avançar més ràpidament i amb més for-
ça cap a la capacitat d’innovació, de resiliència, de tre-
ball en equip i d’orientació al client. Amb flexibilitat,
agilitat i pensament crític. Caldrà sumar-hi, com no
podria ser d’una altra manera, les competències di-
gitals i un ampli coneixement en seguretat i salut
adaptat a situacions extremes com la que ara preci-
sament estem vivint. 

L’ADAPTACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI
Abans de la pandèmia ja ens trobàvem en un món can-
viant. La Covid-19 encara ho ha accentuat més. Des d’es-
coles i empreses fins a la societat, en el seu conjunt. Tam-

bé ho han de fer els centres universitaris, amb l’objec-
tiu de formar les persones perquè siguin capaces de li-
derar aquest canvi de paradigma, de connectar els punts
entre una visió aspiracional d’un futur sostenible i un
enfocament del sector i les destinacions que faci reali-
tat aquesta visió.

El sistema d’educació superior ha de combinar ver-
satilitat i especialització, adoptant una visió holística del
sector per fer front als reptes que té al davant. Al CETT,
com a centre universitari de referència en turisme, ho-
teleria i gastronomia, adscrit a la Universitat de Bar-
celona, estem en contacte amb el sector, del qual tam-
bé formem part, i constatem aquesta necessitat d’a-
daptació als canvis socials de tot ordre. Apostem per una
formació que permeti als futurs professionals ser capaços
de llegir correctament quina és l’evolució i les implica-

cions que té el turisme per a la societat, intuir les ne-
cessitats i les voluntats dels viatgers i generar una ofer-
ta turística sostenible d’acord amb la identitat i el pai-
satge del territori. En aquest context, l’ètica aplicada, que
hem incorporat als programes de formació, apareix com
a marc i eina de gestió des de la qual promoure el dià-
leg social necessari perquè la reactivació i transforma-
ció del sector es desenvolupi de manera sostenible, res-
pectuosa i fonamentada.

L’IMPULS DE LA FORMACIÓ I LA RECERCA
Si volem un turisme de qualitat amb professionals for-
mats amb totes les competències, hem d’impulsar i
apostar per la recerca. Aquesta posa a l’abast del sec-
tor coneixement i dades que permeten entendre
l’entorn i prendre decisions des del rigor. En turisme,

la base de la recerca ha de trobar-
se en els reptes que afronta el sec-
tor i aquells aspectes que la so-
cietat assenyala com a rellevants
en el context actual. La recerca ha
de tenir sempre en consideració
la realitat i no pot tornar-se, en
cap cas, en una recerca teòrica i
allunyada d’aquesta realitat. 

A Catalunya comptem amb
centres universitaris i de re-
cerca de referència, on es gene-
ra un gran coneixement. D’a-
quest coneixement s’ha de no-
drir el teixit productiu i tota la
societat. De fet, tenim un acord

de país en aquest sentit, que cal posar en valor: el
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement,
que impulsa una estratègia conjunta entre l'educa-
ció superior, la recerca i la innovació i l'economia
productiva per a la Catalunya del futur. En l’actu-
al crisi sanitària, aquesta és una aposta prioritària.
El turisme és una disciplina acadèmica recent en el
context universitari català que demana una aposta
ferma de país, de moment molt feble en els fets. Què
ha de passar perquè això canviï?

Estic convençuda que l’impuls de la formació i la re-
cerca és la millor via possible per a un sector turístic sos-
tenible i per a unes destinacions igualitàries i cohe-
sionades. Potser la millor garantia de futur. 

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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per Maria Abellanet

Formació en turisme, garantia de futur

NLes millors
perles

D’escena macabra a història romàntica. Un home va ser
detingut per circular en sentit contrari a l’AP-7 i la policia

va veure que duia un cadàver de copilot. Era la seva parella, un
home de 88 anys malalt terminal, amb qui feia un últim viatge.

Un casament arruïnat. Minuts abans de l’enllaç, una
dona es va adonar que la seva futura jove era també

filla seva, perduda feia vint anys. És a dir, que els seus fills
estaven a punt de casar-se entre ells. Ha passat a la Xina.  

El vaixell Ever Given va protagonitzar titulars i mems a parts
iguals, però ja ha quedat oblidat. Doncs bé, el conductor de

l’excavadora que el va desencallar ha denunciat ara que no ha
cobrat les hores extra que hi va dedicar. I en van ser moltes.

Gravar-se ballant damunt d’un cotxe en marxa. Això és
el que ha fet un jove per aconseguir fer-se viral a les

xarxes. Qui ha compartit el vídeo ha estat la Guàrdia Civil,
que l’investiga per un delicte contra la seguretat viària.

LA FOTOUnió Europea
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Rebo un missatge de veu d’un amic seriós, di-
ligent, responsable i intel·ligent que es dedi-
ca a l’ensenyament per una sana i sincera vo-
cació d’acompanyar els més petits en el seu

procés de formació i aprenentatge. Un bon professor que
va triar exercir la docència com a mestre de primària. Una
categoria de l’ensenyament, per cert, on els homes són
minoria, la qual cosa obliga el meu amic a donar més so-
vint del que caldria explicacions sobre els motius de la
seva vocació. Obro el missatge i escolto la seva veu tran-
quil·la però al mateix temps severa: “Aquest missatge és
per anunciar-te la fi del món. No hi ha solució. Estem
perduts. Em rendeixo”.

És una broma, naturalment. El meu amic encara re-
geix. Però al mateix temps el rerefons és seriós. El mis-
satge anuncia una rendició real. Continua així: “Avui he
tingut una reunió amb els pares d’un alumne. Ja saps
que els meus són els més petits. Nens i nenes de tres i
quatre anys. Estaven molt enfadats perquè el seu fill, de
tant en tant, juga a casa a disparar i volien saber si a l’es-
cola també hi juguen. Els he explicat que com a joc or-
ganitzat no, però que en els temps d’esbarjo pur, sense
que sigui el professor qui fixa les regles, moltes vegades
els nens agafen qualsevol objecte, la seva fantasia el con-
verteix en una pistola i juguen a fer piu-piu, que és com
en diuen ells. S’ho han pres malament, els pares. M’han
explicat que són vegans i pacifistes. Que estan en con-
tra de la mort de qualsevol ésser viu i que aquesta mena
de jocs no tenen la seva aprovació. Jo he intentat treu-
re-hi ferro. Els he parlat de pedagogs i de llibres que po-
sen les coses a lloc sobre aquest assumpte perquè veiessin
que no tenia cap importància, perquè ni era l’única cosa
a la qual jugaven i ni hi havia al darrere més que una sana
i innocent diversió improvisada pels propis nens que gau-
deixen matant monstres. Ha estat inútil. Finalment he
plegat veles com he pogut. Quin dia vam decidir convertir
un nen feliç en un problema i qualsevol anècdota en una
qüestió de vida o mort?”.

Li truco. Tenim una conversa llarga. M’explica si-
tuacions similars a aquesta. Pares i mares obsedits pel
control mil·limètric d’allò que passa a l’aula. Sense cap
ànim de respectar un espai de socialització i aprenen-
tatge que pertany als seus fills i no a ells. Pares i mares
disposats a iniciar una croada per una patata fregida, per
una baralla entre nens, per una rascada al genoll o per
un joc que consideren inapropiat perquè voldrien que
el món sencer s’ajustés als seus prejudicis. 

Pares i mares convençuts que el futur del seu fill de-
pèn de cada petit gest del dia a dia, atemorits perquè tot
esdevingui un trauma o una influència decisiva i irre-
versible que marcarà de dalt a baix el futur del seu fill
perjudicant-lo. 

Pares i mares obsedits, acovardits, que traslladen la
seva obsessió i la seva covardia als seus fills i als entorns
escolars. Pares i mares que no entenen que ells ja van
ser escolaritzats quan tocava i que ara és el torn dels seus
fills, i que això no els converteix a ells en alumnes. I que
participar de la vida escolar no vol dir dirigir-la, que per
això ja hi ha les direccions dels centres. Pares i mares vo-
lent fer de professors, sense entendre que els professors
són els altres. Fins als nassos dels pares i mares que es
comporten a l’escola com si fossin clients d’un hotel i que
voldrien fer dels centres educatius una corretja de
transmissió de totes les merdes que ells tenen al cap.

És clar que no són tots els pares i mares. Ni tan sols
la majoria. Però són suficients per tocar sempre les vo-
retes. Són sempre els més actius i els que generen di-
nàmiques ambientals més estranyes. 

També comentem que el fenomen és creixent, que
cada cop són més, més invasius i amb plantejaments més
intolerants. Fem broma sobre l’aparició d’una nova ca-
tegoria professional a les escoles. Una mena d’alliberat
paternal o maternal a la manera dels alliberats sindicals.
Cada cinquanta pares i mares hi hauria dret a un alli-
berat que podria deixar la seva feina i estar-se tot el dia
a l’escola amb una retribució ordenant com s’han de fer
les coses i donant fe que els nens només posen en pràc-
tica jocs pacifistes, llenguatge inclusiu i que per la seva
boca no hi entra cap cosa que no sigui fruita i verdura. 

Ja no costa imaginar coses que fins fa no gaire re-
sultaven del tot impensables. Aviat ens tocarà defensar
els i les mestres dels pares i mares, com també tocarà fer-
ho –per motius similars– de l’administració i dels pe-
dagogs. Haurem de buscar maneres perquè el professor
torni a donar lliçons sense haver de perdre el temps re-
bent-ne tantes de gent sense cap idea de la seva realitat
diària. Haurem de pensar en mesures disciplinàries per
als pares i mares que no sàpiguen comportar-se. Hau-
rem d’explicar que quan dèiem que volíem pares i ma-
res implicats en l’educació dels seus fills volíem dir, so-
bretot, que entenguessin que no podien desentendre’s dels
fills, però que no els demanàvem que es convertissin en
inquisidors diaris del funcionament d’una escola. 

Torno al meu amic. Continuarà fent els ulls grossos
mentre els seus alumnes agafin una peça de qualsevol
joc que tingui forma allargada per fer-la servir com un
rifle imaginari per córrer pel pati fent piu-piu. De qui no
me’n refiaria mai és de qui veu la mainada rient, diver-
tint-se, i a correcuita els va a buscar per aixafar-los la gui-
tarra. Aquests ni han entès què és un nen ni que l’esco-
la no és la prolongació del propi domicili ni l’extensió de
les seves dèries de capsigrany. 

Per cert, quina mandra viure de nen en segons qui-
nes cases!

Quan dèiem que volíem
pares i mares implicats en

l'educació dels seus fills
volíem dir, sobretot, que

entenguessin que no
podien desentendre's 
dels fills, però no els
demanàvem que es

convertissin en inquisidors
diaris del funcionament

d'una escola.
Quina mandra viure 

de nen en segons 
quines cases!

“
“

Fo
to

: M
ar

ta
 L

lu
vi

ch
/A

C
N

per Josep Martí Blanch

La plaga dels pares i mares a les escoles

@hanso_tw: Això de convertir el teu
hobby en la teva feina és com allò de
posar la teva cançó preferida d’alarma
del mòbil.

@martaroqueta: Si et quedes immòbil o
estàs inconscient, no és violació perquè no
cal violència ni intimidació. Si et defenses,
no ho és perquè no ets prou vulnerable...

@marsigol: Si algun dia us passa pel cap
que el que feu no val res perquè ningú ho
reconeix, penseu en Rodoreda no guanyant
un premi amb La plaça del Diamant.

Flaixos
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4L’aposta per la cultura a Nou Bar-
ris és indiscutible. Malgrat la situació
de pandèmia, el Districte i les entitats
mantenen programats grans esde-
veniments que, en major o menor
mesura, omplen de vida carrers i pla-
ces. Aquests dies hi ha una bona mos-
tra d’això que expliquem. 

SANT JORDI I L’APLECAT
El divendres 23 d’abril, Barcelona en
general i Nou Barris en particular re-
cuperen una de les cites culturals im-
prescindibles del país: Sant Jordi.
Després de l’inusual paisatge de-
sèrtic de l’any passat, quan la data va
caure en ple confinament domiciliari,
enguany es recuperen algunes pro-
postes presencials –amb reserva
prèvia– i d’altres de caràcter virtual. 

Així, hi trobarem el concurs de di-
buixos de Sant Jordi que organitza
Can Verdaguer, que admetrà originals
fins al 22 d’abril al mateix equipament
i, com no podia ser d’una altra ma-
nera, amb un lot de llibres de premi.
Al mateix Can Verdaguer, i el mateix
dia, s’ha organitzat una xerrada sobre
la presència de les dones en la lite-
ratura. També el 22 d’abril, al Centre
Cívic Torre Llobeta, us ofereixen una
trobada literària en què ens animen
a compartir el nostre llibre de l’any. 

I per al dia 23, programació més
extensa amb la lectura virtual del poe-
ma ‘Si alguien llama a tu puerta’, de
Gabriel García Márquez, un acte que
es fa al Casal de Gent Gran de Can Pe-
guera en el marc del desè aniversa-
ri de l’espai. A Can Basté, viurem un
recital de creacions poètiques, il·lus-
trades i autoeditades. Al Casal de Bar-
ri de Prosperitat també se celebrarà
un recital poètic. I al vespre s’hi pro-
jectarà el vídeo Donants de memò-

ria, resultat dels tallers de memòria
oral que es van fer al casal l'octubre
de 2019. L’endemà, 24 d’abril, també
al Casal de Barri de Prosperitat, tro-
bareu l’espectacle de titelles La lle-
genda del drac, de la companyia Ga-
liot Teatre, i al vespre el concert en què
el barceloní Toni Carlo canta Joan Ma-
nuel Serrat. 

I el dissabte 24 d’abril tindrà lloc
una nova edició de l’Aplecat, la mos-

tra de cultura popular catalana, que
torna després de l’absència obligada
de l’any passat a causa de la covid-19.
Aquesta vegada es farà al Pati de la
Seu del Districte, i inclourà sardanes
amb la cobla Ciutat de Girona, con-
cert de la Banda Simfònica de Nou
Barris, havaneres amb el grup Mar i
Vent, i el Grup de Foc de Nou Barris.

FESTA PRIMAVERAL
Aquest any tampoc no podrem ce-
lebrar la tradicional Festa Major de
Nou Barris. Tot i això, des del Distric-
te s’està preparant un nou esdeve-
niment, ‘Celebrem la Primavera’, que
tindrà lloc el cap de setmana del 14,
15 i 16 de maig. Aquells dies podrem
gaudir de concerts –Banda Munici-
pal de Barcelona, jazz swing i flamenc
fusió–, d’un espectacle de circ amb
Rogelio Rivel, de teatre d’improvisa-
ció i de dansa per a infants, entre d’al-
tres. Durant els tres dies recuperarem
també el mercat artesanal, que estarà
delimitat i amb accés controlat. 

Totes les activitats del ‘Celebrem
la Primavera’ es faran amb afora-
ment limitat i necessitat de reserva
prèvia, juntament amb  les mesures
de seguretat habituals com l’ús ob-
ligatori de mascareta o el manteni-
ment de la distància de seguretat.

Cultura, i segura
» Nou Barris ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de Sant Jordi i de l’Aplecat 

» El districte acollirà el cap de setmana del 14 al 16 de maig el cicle ‘Celebrem la primavera’ 

4El passat mes de juliol Barcelo-
na va posar en marxa BCN Safe
City, una plataforma virtual per aju-
dar les associacions, entitats, co-
merços i empreses a conèixer les
mesures que han de prendre en els
seus locals o activitats públiques. 

En el cas dels festivals i les fes-
tes populars, algunes d’aquestes
mesures passen per fer tots els

actes amb reserva prèvia, evitar
aquells esdeveniments en els
quals el contacte entre les per-
sones integrants sigui impres-
cindible, limitar l’actuació a una
dimensió mitjana, delimitar un
perímetre amb accessos ben de-
finits, així com extremar les ac-
tuacions encaminades a la de-
sinfecció dels espais.

BCN Safe City

Nou Barris estrenarà al maig ‘Celebrem la Primavera’. Aquest i la resta d’esdeveniments previstos es faran amb totes les garanties sanitàries. Fotos: Ajuntament i arxiu

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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A finals d’abril 
Nou Barris s’omple
de diferents actes
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LA PROSPERITAT4La Fiscalia
demana penes de fins a 10 anys
de presó per a la quinzena d’ul-
tradretans acusats de boicotejar
l’obertura de la mesquita al car-
rer Japó l’any 2017. Així ho va ex-
plicar fa pocs dies el regidor de
Drets de Ciutadania, Marc Serra,
que va detallar que el consistori
s’afegirà a les peticions de l’acu-
sació de la Fiscalia perquè el ju-
dici se celebri i els fets no quedin
“impunes”.

El ministeri públic també de-
mana per als acusats la prohibi-
ció d’acostar-se en un radi de
1.000 metres a la mesquita i
sol·licita una indemnització con-
junta a la Comunitat Islàmica de
Nou Barris pels imports de la re-
paració dels desperfectes causats
i 30.000 euros en concepte de da-
nys morals a la comunitat. En to-
tal, la Fiscalia veu en els fets un de-
licte de coaccions, dos delictes d’a-
menaces greus, un delicte lleu de
lesions, un delicte de maltracta-

ment –tots ells amb l’agreujant de
discriminació religiosa– i un de-
licte contra els drets fonamentals.
Les penes varien en cada cas,
però en algun s’acumulen fins a
deu anys de presó.

Entre les accions que els acu-
sats van fer contra la mesquita hi
ha el llançament de pintura ver-
mella, posar silicona als panys de

les persianes del centre o col·locar
embotits de porc a la porta per
ofendre els sentiments religio-
sos. També consta, entre altres,
una agressió a veïns de l’associa-
ció Nou Barris Acull, així com di-
verses pintades, entre les quals una
amb la creu celta i les sigles SS.
També es va cridar ‘Heil Hitler’ du-
rant les concentracions.

Alguns veïns també es van mobilitzar contra la mesquita. Foto: Línia Nou Barris

Possible presó pel boicot ultra
a la mesquita del carrer Japó
» La Fiscalia demana penes de fins a 10 anys per als acusats

» Els ultres van malmetre el local i van mostrar simbologia nazi

La Guineueta i la Trinitat Nova
tindran dues noves guarderies
EQUIPAMENTS4Els barris de
la Guineueta i la Trinitat Nova
tindran dues noves guarderies,
tal com va anunciar el Districte
fa pocs dies, que estaran fetes no
més tard del 2024.

La de la Guineueta, que por-
tarà per nom Can Carreras, tin-
drà set grups, els mateixos que
també tindrà la Palamós, que és
la que es farà a la Trinitat Nova. 

Des del Districte expliquen
que la construcció d’aquestes
dues noves escoles bressol “for-

ma part del nou pla integral per
a la petita infància, que preveu
més escoles bressol i més espais
familiars”. Els espais familiars són
un servei d’atenció als infants i les
seves famílies que aposten per la
creació de xarxes comunitàries
per a les tasques de criança.

D’altra banda, l’Ajuntament
està treballant per integrar a la
xarxa municipal l’escola bressol
L’Airet, també de Trinitat Nova,
que actualment pertany a la
Generalitat.

MOBILITAT4A la plaça dels Eu-
caliptus de Torre Baró hi ha un
aparcament subterrani amb 176
places, fet des de fa més de set
anys, que està tancat d’ençà que es
va acabar. El passat mes de de-
sembre veïns del barri i de Ciutat
Meridiana es van concentrar per
exigir la seva obertura i ara l’AV
Torre Baró ho ha tornat a dema-
nar coincidint amb l’augment de
la campanya de vacunacions.

Concretament, des de l’entitat
veïnal expliquen que bona part de

la gent gran que aquests dies va al
CAP Ciutat Meridiana, situat just
al costat d’aquesta plaça, ho fa
acompanyada amb cotxe, cosa
que està provocant que no hi hagi
prou aparcaments. Això està fent
que es vegin cotxes aparcats a so-
bre de les voreres o en altres llocs
on està prohibit estacionar.

Més enllà d’aquesta situació,
l’AV Torre Baró reclama l’obertura
de l’aparcament perquè podria
servir per a la gent que va al CAP
Ciutat Meridiana, hi hagi o no pan-

dèmia, perquè hi aparquin les
ambulàncies i per als veïns que vi-
uen a la zona.

El problema amb aquest apar-
cament es deu a un embolic a di-
ferents bandes. Va ser fet per una
empresa que formava part del ja
desaparegut Consell Comarcal
del Barcelonès i l’Ajuntament i
l’AMB en van assumir la respon-
sabilitat. Es van vendre molt po-
ques places i es van haver de re-
tornar els diners als propietaris,
que mai el van poder fer servir.

El districte guanyarà dues escoles bressol. Foto: Ajuntament

Un aparcament fantasma

Cotxes mal aparcats davant l’entrada de l’aparcament. Foto: AV Torre Baró

Trinitat Nova |Desmantellats dos punts de venda de droga
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van desmantellar el 31 de març dos
punts de venda de droga i un punt de cultiu de marihuana a la Trinitat Nova. 
La policia va entrar en dos pisos i un bar i va acabar detenint dues persones.
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4Nou Barris ja té enllestit el Pla de
Desenvolupament Econòmic i Co-
mercial 2021-2024. Aprovat en el
passat Consell Plenari, el document
vol recuperar i enfortir l’economia del
districte en els pròxims quatre anys,
i contribuir així a resoldre’n els rep-
tes i reduir les desigualtats socioe-
conòmiques entre els barris.

Amb un pressupost de més de
20 milions d’euros, el nou pla conti-
nua apostant pel desenvolupament
econòmic i per posar en valor els ac-
tius i les oportunitats que ofereix el
districte, alhora que vol fer emergir
sectors estratègics que no han estat
habitualment relacionats amb les po-
tencialitats  de Nou Barris com són
la tecnologia, les indústries creatives
i l’alimentació sostenible.

El nou document està format per
dos plans: d’una banda, el Pla de Des-
envolupament Econòmic (PDE), que
descriu totes les mesures de trans-
formació de la realitat productiva del
territori, i, de l’altra, el pla específic de-
dicat al comerç de proximitat, donada
la importància d’aquest sector com
a motor econòmic del districte.

REACTIVAR L’ECONOMIA
Per promocionar iniciatives eco-
nòmiques i impulsar-ne de noves,

des del Punt d’Atenció a l’Activitat
Econòmica de Nou Barris es difon-
drà l’emprenedoria entre els més jo-
ves, s’exploraran línies de col·labo-
ració amb les empreses del territo-
ri per fomentar l’ocupació juvenil, i
s’implementarà una estratègia per
dinamitzar els locals de planta bai-
xa tancats.

S’augmentaran els serveis ocu-
pacionals per facilitar la inserció la-
boral al districte i s’incrementarà l’a-
tenció del servei XARSE del Pla de
Barris i dels dispositius d’inserció so-
ciolaboral a Roquetes, Torre Baró i
Ciutat Meridiana.

COMERÇ DE PROXIMITAT
S’assessoraran els comerços en ma-
tèria de transició digital i de millo-
ra dels locals, i es fomentarà l’asso-
ciacionisme i l’empoderament de les
dones com a empresàries. També
s’impulsarà la moneda ciutadana
REC i es millorarà la trama urbana
per promoure una experiència co-
mercial més atractiva. 

Alhora, per reduir la bretxa di-
gital, des del Cibernàrium de Bar-
celona Activa es fomentaran les
vocacions científiques i tecnològi-
ques als centres educatius del dis-
tricte i s’oferirà formació específica

relacionada amb el sector tecnolò-
gic. El desenvolupament del pro-
jecte 9Btech permetrà impulsar un
ecosistema urbà sostenible i tec-
nològic amb la reactivació de l’ús
d’espais buits i per atraure la im-
plantació d’empreses de l’àmbit
tecnològic a Nou Barris.

VALLBONA
En matèria d’economia social, soli-
dària i verda, el Punt d’Atenció a l’Ac-
tivitat Econòmica de Nou Barris re-
forçarà l’assessorament a projectes
d’emprenedoria i organitzacions
d’economia social i solidària. En
aquest sentit, Vallbona es transfor-
marà en un pol d’agroecologia ur-
bana i d’alimentació sostenible de
Barcelona.

El Pla de Desenvolupament
Econòmic i Comercial 2021-2024 és
fruit de les jornades “El desenvolu-
pament econòmic de Nou Barris:
reptes i oportunitats” celebrades a
finals de l’any 2020, en què diversos
agents econòmics i el Districte van
debatre sobre com potenciar el
creixement econòmic de Nou Bar-
ris. El document s’ha elaborat de for-
ma conjunta entre el Districte, Bar-
celona Activa i el programa muni-
cipal de Pla de Barris.

NouBarris té un pla
» El Districte invertirà més de 20 milions d’euros a recuperar i enfortir la seva economia

» L’aposta és potenciar l’economia de proximitat i desenvolupar les oportunitats del territori

4Ampliar el perímetre turístic
real de la ciutat, afavorir una ma-
jor diversificació de l’oferta i acon-
seguir una distribució socialment
més equitativa dels ingressos de-
rivats del turisme són alguns dels
objectius que es planteja Barcelo-
na. En resposta a això, Nou Barris
vol potenciar i atraure l’art urbà al
districte, per esdevenir un espai de
reconeixement internacional dins
del món del grafit, centre d’atrac-
ció d’artistes locals i internacionals.

Així mateix, també vol ser motor de
revitalització de la participació ve-
ïnal, d’artistes locals i de la cerca de
nous talents. 

Per acabar de potenciar Nou
Barris com una destinació turísti-
ca més de la ciutat, també es fo-
mentarà la descentralització d’es-
deveniments de ciutat al districte,
com ja s’ha fet per exemple en al-
guns actes de la Mercè, i la pro-
jecció d’activitats des del districte
amb vocació d’interès de ciutat.

Nou Barris turístic

El nou pla vol transformar la realitat productiva del districte i establir accions específiques per al comerç. Fotos: Laura Guerrero i Ajuntament

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Volen carrers sense cot-
xes, un aire més net, el
mar més blau, espais
verds, poder passejar per

la natura, menys blocs de pisos,
menys ciment, menys residus...
Són moltes les motivacions que hi
ha darrere dels col·lectius veïnals
que lluiten pel medi ambient i que
els darrers anys s’han multiplicat
a l’àrea metropolitana. 

Podrien semblar moviments
circumstancials. La resposta al
malestar creixent per la contami-
nació que hi ha a Barcelona i la
seva rodalia. I en certa manera ho
són. Les circumstàncies contra
les quals lluiten no són trivials: un
43% de tota la població de Cata-
lunya viu en el 2% del territori ca-
talà, cada any hi ha 1.000 morts
prematures per la contaminació i
les platges del litoral han perdut el
80% de la sorra.  

Ara bé, aquestes lluites van
molt més enllà. Si fa una mica més
de cinc anys estaven disseminades
pel territori, ara comencen a arti-
cular-se geogràficament, i cal pre-
guntar-se si en un futur veurem
néixer un fenomen contestatari
ecologista metropolità. No és fo-
rassenyat si pensem que alguns
col·lectius ja actuen sota un mateix
paraigua territorial. És el cas de
SOS Baix Llobregat, una coordi-
nadora que agrupa una cinquan-
tena d’entitats d’aquesta comarca.

UNA METRÒPOLI TRINXADA
“La zona metropolitana és un ter-
ritori cada cop més atapeït i trin-
xat, i això ha fet augmentar els con-
flictes socials”, explica l’ambien-
tòleg i doctor en Ciències del Mar
Marc Cerdà. Segons aquest expert,
que també és integrant de l’Ob-
servatori Crític del Canvi Climàtic,
l’àrea metropolitana és un territori
que “creix de forma insostenible
consumint espais naturals”. Així,
el problema mediambiental a Bar-
celona i la presència de movi-
ments de resistència té a veure
amb el model d’ordenació terri-
torial de Catalunya: una zona me-
tropolitana molt poblada i un ter-
ritori interior buidat. 

En aquest sentit, l’àrea me-
tropolitana també presenta unes
característiques concretes que
han fet aflorar els moviments de
lluita pel territori. “Som el pati del
darrere d’una gran ciutat europea”,
explica Jaume Grau, d’Ecologistes
en Acció i de SOS Baix Llobregat.
“Tot allò que no cap a Barcelona
es col·loca a la rodalia”, afegeix. És
la lògica del centre i la perifèria de
la qual parla Cerdà: “Hi ha una si-
tuació de vassallatge dels munici-
pis respecte a la capital”. 

CRISI ECONÒMICA
Moltes d’aquestes lluites van néi-
xer pels volts del 2015, amb la re-
cuperació macroeconòmica però
no social. La manca d’imaginació
de les administracions per trobar
solucions al període iniciat el
2008 ha estat clau per fer aflorar
els moviments veïnals. En part, la
crisi es va superar amb més totxo,
més pisos, més grans infraes-
tructures i més turistes.   

Ho explica Emma Núñez, de
l’assemblea No Més Blocs, quan
afirma que “no parem de massi-
ficar les ciutats quan hauríem
d’haver escarmentat”. La seva
plataforma, nascuda el mateix
2015, lluita contra el pla urbanís-
tic impulsat per l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Ge-
neralitat que té per objectiu cons-
truir 26 gratacels al barri de Bell-
vitge, en una de les últimes zones
agrícoles del municipi. 

En altres indrets, les solucions

a la crisi econòmica són encara
més peregrines. És el cas del pla
ministerial que vol construir 28 es-
pigons al litoral maresmenc per tal
que les platges no perdin sorra. És
a dir, per mantenir el turisme de
sol i per evitar que els temporals
destrossin les estacions de tren a
primera línia de la costa. “És una
obra faraònica sense cap ni peus
que vol aconseguir 50 kilòme-
tres de platja contínua d’una am-
plada de 60 metres”, diu Sergi Ga-
lanó, de la plataforma Preservem

el Litoral del Maresme.  “Segons
alguns enginyers, la nova sorra no
durarà ni 4 anys”, lamenta. 

No és l’única obra de mides
colossals a la zona metropolitana.
Al Vallès Oriental, des de fa
temps, col·lectius com No ens
Vendreu la Moto s’han posicionat
en contra de les obres que prete-
nen crear un parc temàtic del mo-
tor als voltants de Montmeló i que
afectaran 574 hectàrees de ter-
reny. Potser té raó Grau quan,
amb sarcasme, diu que els habi-

tants de l’àrea metropolitana cor-
ren el risc de “quedar soterrats
sota ciment”. 

CRISI POLÍTICA
El Moviment Veïnal d’Olesa va
néixer per demanar a l’Ajunta-
ment d’aquest municipi mont-
serratí una participació més alta en
la presa de decisions pel que fa al
nou ordenament urbanístic. “Vam
veure que es volia construir un
barri amb més de 1.000 habitat-
ges quan a Olesa hi ha entre 700

Cada cop són més els col·lectius que lluiten per evitar que les darreres zones verdes quedin envaïdes pel ciment. Foto: Pau Massip

Els darrers anys els moviments ciutadans amb motivacions mediambientals 
han crescut de manera exponencial a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Es tracta de lluites que responen a una precarització cada cop més gran 
de la vida en els entorns urbans, després de la crisi econòmica del 2008

Revolta ambiental 
per terra,mar i aire
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n Si tota la població mundial vis-
qués amb el mateix ritme de vida
que les persones de l'àrea metropo-
litana de Barcelona, caldrien els re-
cursos de 10,73 planetes Terra. Així
ho confirma un estudi sobre l'ano-
menada petjada ecològica, elaborat
per la consultora Irbis per a l'AMB. A
escala catalana aquesta xifra se si-
tua, segons un article de Joan Bua-
des a Crític, en el 2,6. 

“La metròpoli és un ecosistema
devorador”. La contundent frase és
de l'ambientòleg Marc Cerdà, que
afegeix que “Barcelona és un forat

negre que absorbeix recursos i ri-
queses del territori i només exporta
residus”. De fet, segons algunes es-
timacions, la contaminació produ-
ïda per la zona metropolitana arri-
ba fins a Osona, a uns 50 kilòmetres
de distància.

De qui és responsabilitat? Es
tracta d'un problema tant de ciutat
com de país. “En el cas dels residus,
per exemple, tenim un model lineal
a tota Catalunya”, explica Cerdà. La
nostra brossa, “a diferència del que
succeeix a la natura”, acaba en abo-
cadors sense reincorporar-se al cicle
natural. “Com que no sabem què fer-
ne, acabem cremant-la", lamenta.

Davant d'aquesta situació s'han

iniciat polítiques que tenen a veure
amb la conservació d'espais natu-
rals, algunes de les quals no haurien
estat possible sense les lluites ve-
ïnals. Però fins i tot en aquest sentit
hi ha una manca de planificació evi-
dent a la zona metropolitana. “Cal
reordenar el territori, perquè la polí-
tica d'illes de conservació no té sen-
tit”, afirma l'ambientòleg. És neces-
sari, per exemple, comunicar la Ser-
ralada de Marina amb Collserola.
“Un ecosistema biodivers que s'en-
trellaça és més robust”, assenyala
Cerdà per afegir que “el coronavirus

és conseqüència de la pèrdua de
biodiversitat a escala mundial”.

La qüestió es veu en el cas con-
cret del litoral del Maresme. Tal com
explica Sergi Galanó, de la platafor-
ma Preservem el Litoral, s'ha perdut
el 80% de la sorra de les platges i es
vol recuperar a base d'espigons. “Di-
uen que els municipis que no ho
vulguin poden negar-s'hi, però això
és absurd, perquè les platges són un
mateix ecosistema”, crítica. Calen,
doncs, canvis estructurals que vagin
des de la manera com consumim
fins a la nostra relació amb l'entorn.
“Són canvis profunds, molt més en-
llà que pensar que el teletreball ens
salvarà”, sentencia Cerdà.

10,73 planetes Terra

i 1.000 pisos buits, i aleshores vam
demanar més informació”, relata
Carles Joani, integrant del movi-
ment. “Tots els partits estan se-
guint un model de creixement que
no té sentit en el context actual de
crisi climàtica”, considera. Allò que
en un primer moment era una
lluita per “una participació més
enllà de les eleccions” es va con-
vertir, com en tants altres casos,
en una lluita mediambiental. 

Hi ha moviments  semblants,
com per exemple les plataformes
contra el Parc de l’Alba de Cer-
danyola del Vallès o la plataforma
contra el macrobarri del Calderí a
Mollet. “Molts municipis estem
passant pel mateix, sigui quin si-
gui el color dels partits polítics que
governen”, sentencia Grau. 

En la mateixa línia pot ins-
criure’s el cas de la plataforma Tan-
quem l’abocador de Can Mata.
Aquesta iniciativa d’Hostalets de
Pierola lluita per clausurar la plan-
ta de residus més gran de Catalu-
nya, gestionada per una filial de
Ferrovial. L’Ajuntament va sot-
metre a referèndum si s’allargava
la concessió de l’abocador durant
8 anys més i el sí va guanyar amb
el 58%. “L’Ajuntament i l’empre-
sa van fer una campanya basada en
el guany econòmic que té el poble
gràcies a l’abocador”, explica Ro-

berto Martínez, de la plataforma.
Els 3,3 milions anuals de benefi-
cis representen el 40% del pres-
supost municipal. “L’abocador,
però, ha canviat la fauna, produ-
eix males olors i una situació de de-
pendència econòmica”, lamenta.  

CRISI SANITÀRIA
La pandèmia i el confinament
han canviat la manera d’entendre
les ciutats. Els mesos en què no van
circular cotxes pels carrers van su-
posar un abans i un després per a
la ciutadania. “Es va poder veure
la urgència dels canvis, però quan
va acabar el confinament, els cot-
xes van tornar”, diu Anna Pérez, de
Rebel·lió o Extinció Gramenet.
El col·lectiu al qual pertany va néi-
xer el 2018 per intentar imaginar-
se una Santa Coloma de Grame-
net diferent. “Volem més espais
verds i menys contaminació”, ex-
plica. La lluita connecta amb d’al-
tres com la de Massa Crítica a Ba-
dalona.  En paraules d’una de les
seves integrants, Judit Carmona,
el moviment assembleari denun-
cia que “la ciutat és molt cotxista”
i reclama “més carrils bici i zones
per als vehicles de velocitat màxi-
ma de 30 kilòmetres”.

Barberà Respira, Eixample
Respira o la Revola Escolar entren
dins la mateixa lògica: exigir uns

“Els municipis de 
la rodalia se senten 
el pati del darrere 
d'una gran ciutat
europea, ja que 
tot el que no vol 
Barcelona es col·loca 
al seu territori”

municipis pacificats i amb menys
pol·lució.

NI TERRA, NI MAR NI AIRE
Certament, tots aquests movi-
ments, que només són una peti-
ta mostra de les lluites que hi ha
a l’àrea metropolitana, estan tocats
per les diferents crisis dels darrers
anys. Ara bé, tots ells tenen un de-
nominador comú: la crisi climà-
tica. Fins fa una dècada els efec-
tes de l'escalfament global eren si-
lenciosos, però cada cop s’han fet
més evidents en les vides huma-
nes i en el territori. En aquest sen-
tit, els casos de Sant Adrià de Be-
sòs i el Prat de Llobregat són els
més evidents d’aquest impacte
mediambiental difícil d’amagar.  

Airenet és una coordinadora
que va néixer fa quatre anys per
protestar contra les males olors al
litoral que comparteixen Barcelo-
na, Sant Adrià i Badalona. Per en-
tendre l’impacte d’aquelles olors
que emetien diverses infraestruc-
tures al territori, el col·lectiu va dur
a terme una investigació en la qual
apuntava, entre d’altres, que les
persones que viuen a prop de la in-
cineradora de Tersa tenen més
risc de patir càncer –un extrem,
però, contradit per les adminis-
tracions–. “A la zona també hi ha
la central tèrmica de cicle combi-

nat de Naturgy i Endesa, que tam-
bé emeten gasos contaminants”,
explica Enric Navarro, d’Airenet. 

Dins d’aquesta plataforma tam-
bé hi trobem Badalona Mar, un
col·lectiu veïnal que denuncia els
abocaments constants de residus
que arriben a les costes badaloni-
nes des de la depuradora del Besòs.
Segons Ecologistes en Acció, aquest
és un dels punts negres del litoral
català. També ho és el Prat de Llo-
bregat, on iniciatives com Ni Un
Pam De Terra lluiten per evitar que
les darreres zones verdes a la ciu-
tat quedin, com Pere Bonet diu,
“envaïdes pel ciment”. “Al Prat te-
nim l’aeroport –que volen am-
pliar–, el port, les vies del tren i di-
ferents plans urbanístics a la zona
sud i nord”, enumera Bonet en una
radiografia ràpida de la delicada si-
tuació que viu el municipi. 

Els rius, els mars, l’aire i les mun-
tanyes ja no són les que els nostres
avis i àvies van conèixer. Tampoc les
que els nostres pares i mares van he-
retar i, si no canvia res, seran molt
diferents de les que els nostres fills
i filles viuran. O potser pitjor: po-
dran viure-les?

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“L’àrea metropolitana
és un territori 
cada cop més atapeït 
i trinxat, i això 
ha fet augmentar 
els conflictes 
socials i veïnals
els darrers anys”

L’àrea metropolitana és un ecosistema devorador
que consumeix riqueses i recursos i arriba 

a exportar residus i contaminació fins a Osona
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MERCATS4El mercat de la Mer-
cè, situat al passeig de Fabra i
Puig, celebra aquest mes d’abril
el seu 60è aniversari. Tot i les res-
triccions que imposa la pandè-
mia, durant la setmana del 19 al
24 d’abril l’equipament es guar-
nirà per a l’ocasió i els dies 23 i 24
les parades repartiran cupons
de rascar equivalents a vals de
compra de 5, 10 i 20 euros. En to-
tal, 3.000 euros per gastar al
mateix mercat.

“El mercat té totes les parades
obertes i, malgrat que els pri-
mers mesos de la pandèmia la fei-
na va baixar, funciona molt bé”,
afirma en declaracions a Línia
Nou BarrisManoli Mesa, la pre-
sidenta del mercat. Actualment l’e-
quipament té 53 parades, dos
bars, un d’interior i un altre d’ex-
terior, i dos comerços  no ali-
mentaris: una floristeria i una
botiga de roba. 

“CLIENTELA VARIADA” 
Un dels aspectes que Mesa destaca
del mercat de la Mercè és la “clien-
tela variada” que té. “Entre set-

mana ve més aviat gent gran,
però els caps de setmana hi ha
gent jove”, afirma. De fet, desta-
ca que des del mercat fa temps que
es va entendre que algunes coses
havien de canviar per adaptar-se
als nous patrons de consum. “Vam
començar a fer servei a domicili
bastant abans de la pandèmia i ara
s’ha triplicat”, afirma la presi-
denta. Una altra cosa que tenen
clara, afegeix, és la importància de
les xarxes socials. “A Instagram hi

pengem moltes coses”, remarca
Mesa satisfeta. El perfil del mer-
cat en aquesta xarxa social té ga-
irebé 1.000 seguidors.

D’altra banda, cal destacar
que els darrers anys s’han fet
dues reformes importants. El
2017 es va renovar la façana del
carrer Sant Iscle i l’any passat la del
passeig de Fabra i Puig. Ara es can-
viarà el sistema de climatologia
amb unes obres que duraran en-
tre quatre i cinc mesos. 

El mercat ha renovat dues de les façanes els últims anys. Foto: Ajuntament

El mercat de la Mercè celebra
els 60 anys en plena forma

Gremi de Restauració | Queixes per les restriccions
El Gremi de Restauració de Barcelona ha lamentat que entre l’octubre de l’any passat i

el març d’enguany els bars i restaurants catalans han obert “un 60% menys d’hores 
que els madrilenys”. L’entitat diu que no hi ha vincle entre la restauració i els contagis. 

Ajudes per impulsar
l’economia dels barris

SUBVENCIONS4Barcelona Ac-
tiva va obrir el 6 d’abril la cin-
quena convocatòria d’ajudes del
programa ‘Impulsem el que fas’,
que es podran demanar fins al 5
de maig, per finançar projectes
que serveixin per impulsar l’eco-
nomia dels barris de la ciutat.

L’Ajuntament busca ajudar
econòmicament iniciatives que
es caracteritzin per la innovació,
l’ocupació de qualitat, la soste-
nibilitat o el consum responsa-
ble, les que formin part de les in-
dústries creatives i  també les que
tinguin a veure amb el turisme
sostenible. També hi haurà aju-

des per obrir negocis en locals
buits i per als centres de distri-
bució de mercaderies d’última
milla. El tinent d’alcaldia, Jaume
Collboni, remarca que es tracta
d’ajudes pensades per a “l’eco-
nomia micro”.

A la convocatòria es poden
presentar tant persones físiques
com associacions, fundacions,
micro i petites empreses, co-
operatives i autònoms amb resi-
dència o seu social a la ciutat. Es
podran rebre ajudes de fins al
80% del pressupost total del
projecte amb un màxim de
50.000 euros per a cada cas.

Barcelona Activa impulsa una nova línia d’ajudes. Foto: Barcelona Activa
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Ja fa més d’un any de l’esclat
de la pandèmia. Quin és el ba-
lanç que fa l’Ajuntament de

l’impacte que ha tingut el coro-
navirus en el comerç de la ciutat?
Els efectes han estat importants,
però cal diferenciar-los en funció dels
territoris i de la tipologia de negocis.
El comerç dels barris ha aguantat
bastant bé, mentre que el centre,
amb un comerç més turístic, està en
una situació pitjor. I després hi ha tres
tipus de comerç que fins i tot han mi-
llorat els seus resultats: l’alimentari,
el tecnològic i l’equipament de la llar. 

Tot i això, a finals de febrer Bar-
celona Comerç parlava de 415
comerços associats que han abai-
xat la persiana i estimava uns
2.000 tancaments. Es podran re-
vertir aquestes xifres?
Encara hem de constatar quins
tancaments seran definitius, i amb
la restauració a mig gas cal esperar
per veure quins seran els resultats
finals. El comerç està demostrant
força resiliència. No sé si la situació
es podrà revertir del tot, perquè hi
ha d’haver una adaptació als nous
hàbits de consum, però el comerç
aguantarà i des de l’Ajuntament tre-
ballem per ajudar en el procés de
transformació.

On segurament aquesta trans-
formació és més necessària és al
centre de la ciutat, on es depenia
molt del turisme, com ara deia.
Sí, la remuntada serà més difícil, però
hem de ser relativament optimistes
perquè en tenim raons. A mesura
que la vacuna avanci i s’obrin les
fronteres, amb la gran projecció
que té Barcelona, el turisme  cultu-
ral, de fires i congressos tornarà. Al
mateix temps, treballem per diver-
sificar l’activitat econòmica del cen-
tre de la ciutat. N’és un exemple la
transformació de l’edifici de Correus. 

Un altre objectiu és que la gent
dels barris es torni a fer el centre
seu?
Sí, volem convidar la gent a redes-
cobrir el centre, perquè segura-
ment és cert que durant uns anys els
veïns i veïnes no se’l van sentir seu.
De fet, de forma natural ja hi estan
tornant.

La restauració segurament és el
sector que ha quedat més tocat.
Han denunciat diversos cops que
no han tingut el suport de les ad-
ministracions. Tenen raó?
L’Ajuntament ha estat bastant al seu
costat. N’és un exemple l’ampliació
de les terrasses. Un estudi ens
quantifica que no s’han perdut
1.800 llocs de feina gràcies a aques-
ta mesura. 

Després hi ha gent que es queixa
que no hi ha espai a les voreres o
a les places. Suposo que és difícil
tenir tothom content.
Sí, però cal remarcar que els bars i
restaurants s’han adaptat a la nova
situació i que la ciutadania s’ha bol-
cat molt a ajudar el sector. I amb uns
horaris d’obertura que no s’han ex-
plicat bé des de la Generalitat.

Per tant, i més enllà de la restau-
ració, està satisfeta de la respos-
ta de l’Ajuntament cap al sector?
Crec que hem fet tot el que hem
pogut, i sobretot ho hem fet de la
mà del sector. I també hi ha hagut
un esforç per pactar les mesures
amb l’oposició. Puc dir que sí, que
estem satisfets, tot i que també ens
agradaria haver fet més.

Fa poc han obert les ajudes del
programa ‘Impulsem el que fas’,
per finançar projectes que ser-

veixin per impulsar l’economia
dels barris de la ciutat. El comerç
se’n veurà gaire beneficiat? 
Sí. N’és un exemple l’aposta per om-
plir els locals de planta baixa, que
enguany dobla el pressupost de l’a-
ny passat. És molt important pro-
moure que el comerç sigui físic a
tots els barris. 

Abans citava el tema dels horaris
de la restauració. Un dels proble-
mes amb els quals topen de ve-
gades és la manca de competèn-
cies. Es plantegen reclamar-ne? 
Sempre intentem tenir el màxim de
competències, però sí que ens ani-
ria bé tenir la màxima capacitat de
decisió. Ara estem veient que Bar-
celona té unes necessitats dife-
rents de la resta del territori, com
per exemple passa amb el confi-
nament.  Hem demostrat capacitat
de gestionar bé les crisis i en aques-
ta ho hem tornat a fer.

Parlant de la capacitat regula-
dora municipal, garanteix que la
taxa sobre el comerç electrònic ti-
rarà endavant? 
Sí, la nostra intenció és tirar-la en-
davant, tot i que no és fàcil. Tenim
el primer informe jurídic fet i volem
acabar de constatar que tingui la
fortalesa jurídica suficient. Aques-
ta taxa ha generat molta expecta-
ció i sabem que altres municipis se
l’estan mirant. I també ho estan fent
les operadores per veure com im-
pugnar-la.

Tindran pressió perquè funcio-
ni bé.
Més que funcioni, que no ens la
tombin els tribunals, perquè és
evident que s’impugnarà. Hi estem
treballant perquè inclourà molts re-
quisits, com per exemple que no
gravi els riders. 

Seguint amb qüestions electrò-
niques, sembla que la pandè-
mia ha fet que el comerç local
s’estigui digitalitzant. 
Sí, totalment. La pandèmia ha ac-

celerat processos que ja estaven en
marxa i el comerç, per sort, ha es-
tat conscient que necessitava fer un
salt qualitatiu. Ho hem notat molt,
perquè l’any 2019 hi havia 300.000
euros en subvencions i només ens
en van demanar 100.000 i l’any pas-
sat es va arribar a 1.300.000 euros.
Hi ha una conscienciació clara so-
bre la digitalització i des de l’Ajun-
tament volem tenir un comerç que
sigui present als barris, però que si-
gui sostenible econòmicament, i
això passa perquè es vengui en lí-
nia. Per això estem treballant, amb
Barcelona Oberta i Barcelona Co-
merç, per fer un marketplaceque a
partir del juliol estarà operatiu.

Una venda en línia que també es
potencia en els mercats munici-
pals. L’aposta pels mercats, amb
diferents inversions i reformes,
és clara.
És que no hem d’oblidar que els
mercats són un servei municipal.  A
l’aposta que tots els governs mu-
nicipals han fet per mantenir i mi-
llorar la xarxa de mercats, ara hi afe-
gim la transformació digital per
tenir un gran mercat en línia que si-
gui la suma dels 43 mercats.

La pandèmia també ha impulsat
les cuines fantasma, que han ge-
nerat oposició veïnal. Ara s’ha
decretat una moratòria d’un any

per regular aquests negocis. Se-
ran molt restrictius? Creu que
aquests negocis són una amena-
ça per a la restauració?
El resultat final de la regulació no
sabem quin serà, però si durant
tants anys hem treballat per treu-
re la indústria que contamina fora
de la ciutat, no té gaire sentit un
model de macrocuines, amb mol-
ta concentració de mobilitat...  Hem
de veure, parlant amb la restaura-
ció, quin és el seu parer i aconse-
guir un equilibri. Però els promo-
tors d’aquests negocis han d’en-
tendre que Barcelona és diferent.
En altres ciutats arriben, s’instal·len
i no passa res, però aquí la ciutat és
petita i tothom se l’estima i vol dir-
hi la seva. De moment hem pres
una decisió valenta, que és la mo-
ratòria, perquè més tard és molt di-
fícil frenar-ho. És important re-
marcar que som receptius a tot,
però també volem preservar el
nostre model de ciutat de convi-
vència i de proximitat.

De fet, la pandèmia també ha
afavorit la tendència a un consum
de proximitat i sostenible.
Totalment, s’ha notat molt. Ha
crescut la preocupació per la salut
de les persones i del planeta i el
consum de proximitat té relació
amb això i es nota. Però encara hi
ha molt camí per recórrer.

“Hem de promoure 
que el comerç sigui físic

a tots els barris”
Montserrat Ballarín / Regidora de Comerç i Mercats

Ballarín ha viscut els efectes que la pandèmia ha provocat en el comerç de la
ciutat des del capdavant de la regidoria responsable d’aquest sector. Tot i que
admet que la situació és complicada, també destaca la capacitat de resistir
que el comerç barceloní ha tingut en un moment tan complicat com l’actual.

Albert Ribas
BARCELONA

Entrevista Perfil | Una regidora amb experiència
Montserrat Ballarín (Osca, 1968) és llicenciada en Dret per la UB, on també es va

doctorar. El 2003 va arribar a l’Ajuntament per ser regidora i el 2007 va repetir. El 2011
va tornar a la docència i quatre anys més tard es va reincorporar a la política municipal. 

“És evident que la taxa
del comerç electrònic
ens la impugnaran;
ha de tenir fortalesa”

Foto: Joanna Chichelnitzky
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Sostenibilitat
Un menú amb aliments de temporada,
sempre fent bandera d’una dieta sana i
sostenible per a cada època de l’any.
Aquesta és la raó que ha portat Barcelona
Capital Mundial de l’Alimentació Sos-
tenible 2021 a presentar el Menú de les
Estacions, una iniciativa consensuada
amb el sector de la restauració. De fet, en-
titats de la ciutat com l’Escola d’Hotele-

ria i Turisme, l’Escola Superior d’Hosta-
leria i Turisme i l’Escola Superior d’Hos-
taleria de Barcelona (ESHOB) ja s’han
adherit a la iniciativa, de la qual també
formen part diferents xefs de prestigi
mundial.
El passat 19 de març es va presentar

el Menú de la Primavera al Mercat de
Sants. De la mà de Carme Ruscalleda, es
va incidir en la importància de fer servir
productes com cireres, sardines, musclos,

espàrrecs, taronges i pèsols, entre altres, i
a partir de tots ells s’han elaborat dife-
rents receptes que es poden consultar al
portal web alimentaciosostenible.barce-
lona/menuestacions.
Està previst que a mesura que es vagi

aproximant l’inici de les altres quatre es-
tacions de l’any (estiu, tardor i hivern) se
celebrin actes similars per incidir en la
importància de comprar i consumir pro-
ductes de temporada i de proximitat i

que s’actualitzi el portal web amb més
receptes.

100 RESTAURANTS ADHERITS
De la mateixa manera, més d’un cente-
nar de restaurants de la ciutat i de l’àrea
metropolitana (així com els serveis de

restauració de recintes com el Tibidabo
o el Zoo de Barcelona) s’han adherit a
aquesta campanya i inclouran, durant
els tres pròxims mesos, plats variats i
preparats amb productes de temporada
i de proximitat en les seves propostes
culinàries. 
Els establiments tenen llibertat per

crear les seves pròpies receptes (si bé han
de fer servir com a mínim dos aliments
de temporada en cada plat) o bé prepa-
rar algunes de les receptes que es poden
trobar al portal web del Menú de les Es-
tacions.
Es pot consultar el llistat dels establi-

ments que ja ofereixen plats del Menú
de la Primavera al portal web alimenta-
ciosostenible.barcelona.

El Menú de les Estacions:
menjar de forma responsable

a prop

Els restaurants adherits 
a la iniciativa ofereixen 
plats variats fets amb

productes de temporada

Suplement mensual

Homenatge
L’experiència d’un centenar de treballa-
dors i treballadores del sector de la res-
tauració s’ha transformat en Resilients, un
llibre sobre la restauració en temps de
pandèmia (entre els mesos de maig i ju-
liol del 2020) que el Gremi de Restaura-
ció va presentar durant el mes passat en
un acte al Saló de Cent de l’Ajuntament.
Més enllà dels testimonis i les vivèn-

cies, recollides en text i fotografies, aquest
Resilients vol ser una declaració d’inten-
cions de l’actitud que mostren els restau-
radors: ganes de tirar endavant i de lluitar
malgrat les adversitats que la pandèmia
continua generant. El llibre també és un

homenatge a un sector clau per a l’econo-
mia de la ciutat.
La iniciativa va sorgir a finals d’abril

del 2020, quan es va començar a parlar de
les fases de la desescalada, després d’un
mes i mig amb la seva activitat completa-
ment aturada. L’anhel del gremi de docu-
mentar, d’alguna manera, la represa de
l’activitat i les vivències que estava gene-
rant la pandèmia va coincidir amb la re-
flexió, molt similar, que feia la fotògrafa
local Caterina Barjau, que volia plasmar-
ho amb retrats improvisats.
En aquestes fotos se’ls veu netejant el

local, preparant la terrassa, rebent els pri-
mers clients i també quadrant els comp-
tes, les tasques que els restauradors han
de fer durant el seu dia a dia.

'Resilients', el llibre sobre la restauració 
de Barcelona en temps de pandèmia

mercats · comerç de proximitat
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Alimentació
Productes ecològics, de proximitat i de tem-
porada de la mà de productors i producto-
res locals. Això és el que ofereixen els set
mercats i les tres parades de pagès a l’aire
lliure que hi ha a la ciutat.
Els mercats són a Vallcarca (cada dis-

sabte, entre les 10 del matí i les 2 del migdia),
a la plaça Masadas de la Sagrera (s’hi ins-
tal·la cada dos diumenges, entre les 9 del
matí i les 2 del migdia), al parc de les Tres
Xemeneies del Poble-sec (la cita és cada dis-
sabte entre les 9 del matí i les 2 del migdia),
a la plaça d’André Malraux del Fort Pienc
(també els dissabtes, entre les 9 del matí i dos
quarts de dues del migdia), a la plaça de Ma-

ragall del Guinardó (amb paradetes cada
dissabte, entre les 9 del matí i dos quarts de
dues del migdia), a l’espai Germanetes de
l’Esquerra de l’Eixample (cada dissabte entre
les 9 del matí i dos quarts de 2 del migdia) i
a Sants (cada dissabte de dos quarts d’11 a
dos quarts de 3 de la tarda). Les parades són
a l’avinguda Mistral amb Vilamarí i al Casal
Queix (l’Esquerra de l’Eixample) i a la plaça
de Sant Agustí Vell (Ciutat Vella).

APOSTA PEL PRODUCTE LOCAL
En l’actual context de pandèmia, la producció
i el consum de proximitat generen beneficis
per a l’economia local i el petit i mitjà comerç,
molt perjudicats per la crisi de la Covid-19.
Consumir als mercats de pagès és una acció
saludable, sostenible i que dona vida als barris.

Mercats i parades de pagès: 
10 espais d’alimentació fresca i sana

‘Gent de Mercats i Comerços’,
una nova cita cada diumenge 

EN PRIMERA
PERSONA

Suplement mensual

Televisió
Una docusèrie que mostra la vitalitat del
comerç barceloní. Gent de Mercats i Co-
merços, de TV3, continua l’emissió dels ca-
pítols de la seva segona temporada i
estrena, cada diumenge a tres quarts i 5
minuts d’11 de la nit, un nou episodi que
explica la vida quotidiana a desenes de co-
merços i mercats, tant de la ciutat com de
la resta de Catalunya, centrant-se tant en
l’activitat econòmica com en les persones
que hi treballen i que hi fan les seves com-
pres. Els dos primers episodis es van eme-
tre durant el mes de desembre de l’any
passat i des del passat 14 de març la pro-
gramació ha tornat a posar-se en marxa.
Ràpid Sabater, de Nou Barris, la Far-

màcia Antiga de les Corts i els bars Mara-

villas i Bolero, també d’aquest districte, van
ser els establiments protagonistes de l’úl-
tim episodi del mes de març, el tercer de la
segona temporada, mentre que al primer
capítol emès aquest mes d’abril el prota-
gonisme va ser per a la Cambra dels En-
canteris i el bar Aparici, del districte de
Sant Andreu, i per al gastrobar Stop&Mos
i la xurreria J. Alapuente, comerços situats
a prop de la plaça de les Glòries.
En aquesta segona temporada, Gent de

Mercats i Comerços continua donant la veu
als pagesos i ramaders amb parada fixa al
mercat, als venedors que han decidit co-
mençar-hi un negoci o als fills de llargues
nissagues i als compradors de tota la vida o
bé als nous que han descobert els temples
del producte fresc. La docusèrie va arren-
car amb dos capítols en els quals es desco-

bria els mercats de Santa Caterina i del
Clot (als districtes de Ciutat Vella i Sant
Martí, respectivament), i també va passar
per espais emblemàtics com el mercat del
Ninot (l’Eixample) i el del barri de Sarrià.
Els de les Corts i la Guineueta (Nou Bar-
ris) també han tingut el seu espai de pro-
tagonisme en els últims episodis.
Tots els programes, tant de la tempo-

rada que està en marxa com de la primera,
es poden consultar a la carta al portal web
de TV3, un cop s’han emès per la televisió.
De la mateixa manera, tots els diumenges
al matí del mes de març i fins al 18 d’abril,
Televisió de Catalunya també fa la re-
emissió d’alguns capítols en la franja ho-
rària de dos quarts d’una del migdia i de
tres quarts de 12 de la nit, tot just quan
s’ha acabat l’estrena dels nous episodis.

comerç de proximitat · mercats

Fa cinc generacions, a finals del
segle XIX,  la tieta de la rebesà-
via d’en Moisès va obrir una
peixateria al Mercat de Sants.
El negoci ha anat passant de
mans (i ha acompanyat també
tots els canvis que ha patit el
mercat) fins que l’any 1998 en
Moisès va agafar el relleu del
seu pare. “És un negoci dur,
però divertit i entretingut”, ex-
plica. Actualment, coordina un
equip de tres treballadors.

El peix i els fruits del mar tor-
nen a estar de moda?
Hi ha clàssics que no passen
mai de moda, com la sípia o el
calamar, l’orada, el peix blau, el
llobarro, el lluç i el palangre. Úl-
timament també oferim salmó i
tonyina, perquè hi ha hagut un
boomdel sushi, però no són pro-
ductes que ens demanin gaire. 

Quin perfil de clientela teniu?
Fidel. Per sort no ens falta mai
clientela. Ja ho deia la meva
àvia, això... En general acos-
tuma a venir gent que ha com-
prat al mercat tota la vida.
Malauradament, encara tinc la
sensació que la gent més jove
prefereix anar a fer la compra
en un altre perfil de locals.

En la situació que estem vi-
vint, és bàsic que els veïns
apostin pel petit comerç...
Totalment. Un millor tracte que
el que et pot oferir un venedor
del mercat no el trobaràs enlloc.
Aconsellem, els donem recep-
tes... Coneixem els clients millor
que ningú. Ho portem a la sang.
Ho hem mamat des de sempre.

“Als mercats
coneixem els clients
millor que ningú”
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Peixateria Moisès
Parada del

Mercat de Sants

a prop
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SANT MARTÍ/ Entre els jardins del Clot de
la Mel i el parc de la Infància s’obre el pas-
satge d’Antoni Gassol, un espai on sembla
que el temps s’aturi. Aquesta sensació la pro-
voca l’encant particular que li donen les se-
ves casetes baixes, que es van construir en-
tre 1911 i 1929 per als treballadors de les fà-
briques tèxtils que hi havia en aquest àm-
bit de l’antic barri del Taulat. Actualment, les
casetes formen part del conjunt històric del
barri, cosa que en protegeix la conservació.

HISTÒRIA DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL
Les cases del passatge són obra de l’arqui-
tecte Manuel Puig Janer i es basen en l’es-
til dels habitatges de la Catalunya masove-
ra i industrial dels segles XVIII i XIX. L’arqui-
tecte va idear un model de cases de plan-
ta baixa, terrat i pati al darrere amb unes fa-

çanes destacables, dominades per un por-
tal central flanquejat per dos finestrals de rei-
xa de forja. En les seves decoracions es po-
den veure motius modernistes, en el seu ves-
sant més popular i pragmàtic, que era el que
predominava en el moment de la cons-
trucció del passatge.

Antigament, el passatge formava part de
l’heretat anomenada Manso Serra i actual-
ment ret homenatge a Antoni Gassol i Civit,
l’industrial tèxtil que va ser propietari de l’es-
pai des del 1918 fins que es va cedir a la ciu-
tat, que el va homenatjar batejant-lo amb
el seu nom.

Gassol havia fet fortuna a Cuba amb el
seu magatzem de productes tèxtils Los En-
cantos de La Habana i va tornar a Catalunya

a finals del segle XIX. Cap a principis de la dè-
cada dels anys 20 del segle XX es converti-
ria en una de les figures més poderoses d’a-
quest sector de la indústria del nostre país. 

UN ESPAI PER ALS VEÏNS
Des de principis d’aquest any, un cop acaba-
des les obres d'urbanització que van co-
mençar mesos abans, el passatge és un car-
rer amb prioritat per als vianants.

De fet, aprofitant aquest conjunt de re-
formes (s’ha eliminat la zona habilitada per
aparcar i s’ha canviat el sistema d’il·lumina-
ció, entre altres millores) també s’ha col·lo-
cat una placa metàl·lica amb un codi que
porta a una pàgina web on s’explica la his-
tòria d’aquest espai del barri de Sant Martí
de Provençals. El procés d’urbanització d’a-
quest emblemàtic espai s’ha fet amb el con-
sens de l’associació de veïns del barri.

HORTA–GUINARDÓ/ Casetes baixes, carrerons, un am-
bient de tranquil·litat i silenci que commou... Al nucli
antic del barri d’Horta els veïns i veïnes han sabut con-
servar l’ambient de poble que el barri sempre ha tingut
i, com no podia ser d’una altra manera, l’epicentre de tot
ha de ser la plaça. En aquest cas, la d’Eivissa.

Al voltant d’aquest espai emblemàtic s’articula la xarxa
comercial, amb el Mercat i les botigues de l’eix Cor d’Horta.
A més, caminar per alguns dels seus carrers, com la Galla,
Rajoler, Sanpere i Miquel, entre altres, fa que sembli que
no hagin passat els anys. Molt a prop d’aquesta zona hi ha
Can Mariner, una masia imponent del segle XVII que actu-
alment funciona com a biblioteca especialitzada en teatre.

Dos punts més que no poden faltar en la ruta pel
nucli antic del barri és la plaça Santes Creus, que antiga-
ment va ser la plaça major d’Horta i que encara conserva
l’edifici que havia estat l’Ajuntament (quan Horta era un
municipi independent, fa més de 100 anys), i el seu ei-
xample, que va créixer entre finals del segle XIX i princi-
pis del XX i on es poden veure edificis modernistes.

SANT ANDREU/ Instal·lat a sobre de la barrera acús-
tica del passeig de Santa Coloma, el mural de la me-
mòria de Baró de Viver serveix per tenir sempre
present la història del barri. Impulsat per la Universitat
de Barcelona el 2004, s’hi troben representats, en tex-
tos i imatges, episodis com la creació del barri, l’any
1929, la riuada que va patir el 1943, l’annexió a Barce-
lona dos anys més tard, l’arribada del metro el 1983 i
la construcció del Nus de la Trinitat. En la seva creació
van participar-hi veïns i entitats.

El passatge d’Antoni
Gassol: on el temps s’atura

Com si no haguessin passat 
els anys: el nucli antic d’Horta

El mural de la història 
de Baró de Viver

la Barcelona desconeguda 

Des de principis
d’aquest any el passatge

d'Antoni Gassol 
és un carrer amb 

prioritat per als vianants

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

Fo
to
: A
j.

Fo
to
: A
ju
nt
am
en
t

Fo
to
: A
ju
nt
am
en
t



19 | 

líniaNouBarris.catAbril 2021

GRÀCIA/ Al número 20 del carrer Josep Tor-
res, al cor de l’antiga Gràcia gitana, hi ha la Casa
del Diable, un edifici amb escultures i ele-
ments decoratius sinistres a la seva façana.

Per conèixer el motiu d’aquesta peculiar
decoració cal remuntar-se fins a finals del
segle XIX. Agustí Atzeries, empresari i veí del
barri, vivia en aquesta casa, els negocis li ana-
ven bé i gaudia d’una excel·lent situació eco-
nòmica. Però la sort li va començar a ser
esquiva i va travessar un seguit de dificultats
econòmiques que el van deixar en una situa-
ció econòmica molt precària. Immers també
en unes remodelacions al seu domicili, va
optar per una solució arriscada: prometre ven-
dre la seva ànima al diable si li tocava la loteria.

Sigui per atzar o gràcies al pacte, el gracienc
va resultar guanyador del premi econòmic i, en

agraïment, va decidir retre homenatge al dia-
ble. Atzeries va canviar completament l’as-
pecte de la façana de la seva residència,
afegint-hi unes petites escultures que repre-
sentaven caps de diable a sobre de les portes
d’accés a l’edifici i representacions de gàrgoles
a la seva part més alta. Aquestes, però, no van
ser les úniques reformes que l’empresari va in-
troduir-hi. També va ordenar que es col·lo-
quessin murals amb escenes infernals a la part
de la façana de casa seva.

Aquestes novetats estètiques no van
agradar gens als seus veïns, que li van dema-
nar que les retirés. Atzeries s’hi va negar, dient
que havia aconseguit sortir del seu mal mo-
ment gràcies a l’ajuda que li havia prestat el
Maligne. Més de 125 anys després, l’edifici
conserva la seva imatge imponent i sinistra. 

Arquitectura diabòlica 
al cor de l’antiga Gràcia gitana

La darrera masia de la 
ciutat la trobaràs a Nou Barris

NOU BARRIS/ L’última masia que va funcio-
nar com a tal a la ciutat, Can Verdaguer, al
barri de Porta, és des de fa anys un centre
cívic, un espai de referència cultural per als
veïns i les entitats, tant del barri com del dis-
tricte de Nou Barris. Can Verdaguer també
dona suport actiu als artistes emergents i, des
de fa una dècada i mitja, organitza el Concurs
de Còmic de Nou Barris.

PATRIMONI DE LA CIUTAT
Des de la seva construcció, al segle XVI, va
pertànyer a la família de Berenguer Verda-
guer i, segons sembla, va ser reconstruïda
després de la Guerra de Successió, l’any 1714.
Entre els anys 1858 i 1931 l’edifici va patir un
procés de reformes que van servir perquè es
convertís en el que és actualment.

Durant els darrers 100 anys, els masovers
van ser la família Samsó, que cultivava far-
ratge per al bestiar i productes d’horta, so-
bretot verdures, que venia al Mercat de Sant
Andreu. Eren terres molt fèrtils, ja que la
masia es va construir en una zona plena de
torrents que baixaven de Collserola.

Finalment, l’any 1987 se’n va urbanitzar
l’entorn i la masia va perdre els terrenys de
cultiu. Va continuar com a residència dels
masovers fins que l’Ajuntament la va adqui-
rir, l’any 2006, per convertir-la en un equipa-
ment per al barri de Porta. La rehabilitació de
l’edifici es va fer respectant els elements ori-
ginals, de manera que els seus usuaris gau-
deixen d’unes instal·lacions modernes, però
que alhora són un exemple del patrimoni i
de la història de la ciutat.

Un dels trets més emblemàtics de la
masia de Can Verdaguer són els seus dos re-
llotges de sol. Un a la part dreta de la façana
principal, per sobre del portal d’arc de mig
punt adovellat. L’altre, en una façana lateral, al
costat d’on avui dia hi ha la terrassa de la ca-
feteria del centre cívic. També és característic
d’aquesta masia el jardí posterior, on es con-
serva una font ornamental i la palmera més
alta de Barcelona i de la Península, amb 27
metres d’altura i 110 anys de vida. Del seu
passat rural també se’n conserva la premsa
de vi, que es pot veure a l’exterior de l’edifici.

Com ha passat amb tots els equipaments
culturals de la ciutat, Can Verdaguer treballa
per recuperar una certa normalitat i ha pogut
tornar a programar algunes de les seves acti-
vitats de forma presencial.

Coneixes la història
de la Golferichs?

És impossible passejar per la
Gran Via de les Corts Catalanes i
no aturar-se a l’altura de la Casa
Golferichs, a la cantonada amb el
carrer de Viladomat.

Coneguda també com El
Xalet, la seva construcció va ser
un encàrrec de Macari Golferichs
a l'arquitecte Joan Rubió i Bellver
l’any 1900. A l’edifici es van in-
corporar tècniques constructives
innovadores amb materials típi-
cament modernistes.

MOLTÍSSIMS USOS
El 1936, a les portes de l’esclat de
la Guerra Civil, els anarquistes
van confiscar la casa a la família
Golferichs i hi van fundar una
universitat popular. De fet, d’al-
guna manera aquest ús podria
concebre’s ara com una premo-
nició del que acabaria significant
l’edifici, actualment un dels cen-
tres cívics de referència del dis-
tricte de l’Eixample.

Quan va acabar el conflicte
bèl·lic, amb el triomf dels fran-
quistes, la casa va passar a mans
d’un orde religiós, que hi va fun-
dar una escola, fins que a finals de
la dècada de 1960 una construc-
tora la va comprar, amb la inten-
ció d’enderrocar-la i construir-hi
un edifici de pisos. Els veïns, però,
van mobilitzar-se perquè això no
passés, fins al punt que l’Ajunta-
ment va recuperar la propietat de
l’edifici, el va rehabilitar i des de
l’any 1989 el va convertir en el
que és actualment: un centre
cívic al cor de l’Eixample.

Eixample

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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Esports

Ara sí. Sandor Martín compta en-
rere els dies que falten per a di-
vendres 23 d’abril, data en la
qual el boxejador de la Prosperi-
tat farà la segona defensa del
seu títol europeu superlleuger. El
seu rival serà el veterà Kay Pros-
per, un púgil de 36 anys, força
desconegut i que mai ha lluitat
fora del seu país, Anglaterra.

De fet, la vetllada estava pre-
vista per al mes passat, però per
les restriccions als vols procedents
del Regne Unit es va ajornar. “A
partir del dia 20 estarem en un
hotel tots, en una bombolla, l’or-
ganització no vol córrer riscos, i
ho entenc”, explica el púgil a Lí-
nia Nou Barris. Martín assegu-
ra també que el fet que el combat
s’hagi ajornat dos cops (de prin-
cipis a finals de març i després a
aquest mes) ha pesat en la pre-
paració, però assegura que està
centrat en la part positiva.

“Prosper té tota la pressió. És
ell qui viatja, qui mai s’ha vist en
un combat per un títol així, lluny
de casa seva... Jo estic molt tran-
quil, he fet la feina”, apunta el
campió europeu, que si bé la-
menta que no hi podrà haver gent
a les graderies del pavelló, “poder
disputar un combat exigent en un
ambient tranquil té aspectes po-
sitius”, com escoltar tota l’estona
el que li diran des del seu racó, re-
flexiona. Martín apunta també
que, malgrat que la situació al
món és “incerta i complicada, una

bona actuació i una victòria ser-
viria per poder seguir disputant
combats de nivell mundial els
pròxims mesos”.

Altres noms que han de com-
pletar el cartell de la primera
gran cita de la boxa a Espanya
d’ençà que va esclatar la pandè-
mia són el basc Andoni Gago, que
defensarà el seu títol europeu
contra un altre britànic, Gavin
McDonnell, el també bilbaí Ker-
man Lejarraga i el càntabre Ser-
gio García. La vetllada serà tele-
visada per Dazn.

El de la Prosperitat vol repetir una imatge com aquesta. Foto: SM

Martín, a punt per a la segona
defensa del títol continental

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT

La Monta ja ha començat
la fase decisiva de la tem-
porada, la que servirà

per determinar si l’equip conti-
nua a la Tercera Divisió de futbol
el curs que ve o si torna a Primera
Catalana. El conjunt de Ramon
Calderé (que els darrers mesos ha
expressat públicament les seves
queixes sobre diferents actua-
cions arbitrals) va empatar con-
tra el Peralada (2-2) i ha jugat
també a Banyoles.

Abans que s’acabi el mes,
els de la Prosperitat rebran la
Unió Atlètica d’Horta i en les
dues dates del maig tancaran la
primera volta, primer amb un
partit a Vilatenim contra el Fi-
gueres i després amb un altre
derbi barceloní a la Bombonera,
en aquest cas contra la Unió
Esportiva de Sants.

El model de competició d’a-
questa temporada fa que els
groc-i-negres només juguin en
aquesta segona fase contra els
cinc conjunts contra qui no es
van enfrontar en el tram de lliga
que va anar d’octubre a abril.

La Monta ja juga
per no baixar a
Primera Catalana

El sènior masculí
del SESE tanca 
el curs 2020-21

La temporada basquet-
bolística 2020-21 ja for-
ma part de la història

per al sènior masculí del SESE.
L’equip blau va posar el punt fi-
nal a la lliga el passat dia 17 con-
tra la UE Sant Cugat en una dar-
rera jornada intranscendent, ja
que tenia assegurada la perma-
nència a la lliga EBA i en cap cas
podia aspirar a ser el millor segon
de la conferència.

EL FEMENÍ HA DE MILLORAR
Ara, doncs, l’actualitat competi-
tiva dels sèniors del club se cen-
trarà únicament en el primer
equip femení, que no ha tingut
una bona arrencada a la Prime-
ra Categoria. L’equip no tornarà
a jugar fins al mes que ve.

Foto: SESE

Motociclisme | 26 punts per a Rins en dues curses a Qatar
Un sisè i un quart lloc en les dues primeres curses del Mundial de MotoGP del 2021.
Aquests han estat els dos primers resultats d'Alex Rins, que és cinquè a la general 
de la categoria reina. Els pròxims grans premis seran Jerez, Le Mans i Mugello.
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La funerària Hinchley & Thrumble és en
números vermells, fa temps que no te-
nen clients. Thrumble, el propietari bor-
ratxo i malcarat, decideix posar-hi solu-
ció. Amb l’ajuda del Senyor Guilli, un lla-
dre inepte, posen en marxa uns mèto-
des poc habituals per tal de fer prospe-
rar el negoci.

Al teatre Almeria de Barcelona.

Teatre

Terrorífica Comèdia
Lluís Graells

El trap català (i en català) va guanyant
cada cop més terreny en l’escena de la
música urbana i l’estrena del tercer disc
de 31FAM n’és una prova. Aquest grup
vallesà ha publicat aquest mes d’abril Jet-
lag (Delirics, 2021), un àlbum amb set-
ze cançons –tant en català com en cas-
tellà– que està agradant molt al públic
jove i ja està fent bons números.

Música

Quatre professors d’institut que traves-
sen la crisi dels 40 decideixen fer un ex-
periment que consisteix a mantenir una
taxa d’alcohol en sang del 0,05% per, teò-
ricament, millorar les seves vides. Però la
situació se’ls en va de les mans. Aques-
ta pel·lícula danesa està nominada a l’Os-
car a millor pel·lícula de parla no angle-
sa i a millor direcció.

Pelis i sèries

Otra ronda
Thomas Vinterberg

Jetlag
31FAM

Sant Jordi 2021
Amb incògnites i limitacions, sí, però aquest any tindrem
Sant Jordi. El Procicat ha donat llum verda a la celebració
de la diada amb pautes exigents. A l’espera de saber si el
confinament comarcal continuarà vigent (de moment, el
tindrem fins al dia 19), sabem que les llibreries i floristeries
podran col·locar parades davant dels locals a partir del dia
21 i que cada municipi podrà establir espais perimetrats i
amb control d’aforament per posar-hi parades de llibres i
roses. A Barcelona, seran punts com els jardins del Palau
Robert, l’últim tram del passeig de Gràcia i la plaça Reial.  

“Després de 12 anys, he decidit que aquesta
serà la meva última temporada a La compe-

tència. Estic relativament convençuda que
aquests homes ja poden fer el programa sen-
se mi”. Amb aquest missatge publicat a Twit-
ter, Natza Farré (Barcelona, 1972) donava un

disgust el passat dia 12 als fans d’un dels pro-
grames més famosos de RAC1. De seguida, la
xarxa es va omplir de missatges de reconeixe-
ment a l’única dona del format que conduei-
xen Òscar Andreu i Òscar Dalmau, des d’on

Farré ha fet divulgació feminista amb l’humor
i la ironia que la caracteritzen. La comunica-
dora ha explicat a la seva emissora que deixa
el programa perquè vol escriure més i “ara no

trobava el temps ni l’energia” per fer-ho. 
“Ha estat, és i jo crec que serà la millor 
feina de la meva vida”, ha sentenciat.

N A T Z A  F A R R ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Fer divulgació feminista i humor alhora
La seva ironia punyent la caracteritza

Famosos

Anunciar que deixarà ‘La competència’
La temporada vinent ja no col·laborarà al programa de RAC1

Fans tristos
Li han plogut els elogis dels oients, que la trobaran a faltar

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Amb l’excusa forçada del seu setanta-sisè
aniversari, la Marie organitza una trobada
familiar en ple estiu quebequès que
provocarà una catarsi inesperada. L’aigua
que vols de Víctor García Tur és una no-
vel·la sobre la família, els records, la in-
fantesa perduda i la identitat que ha es-
tat guardonada amb el Premi Sant Jor-
di que atorga Òmnium Cultural.

Llibres

L’aigua que vols
Víctor García Tur

|Oddworld
Oddworld: Soulstorm és un remake del joc clàssic de puzles i
plataformes, aquest cop més realista i fosc. Per a PC i PS 4 i 5. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ALIMENTACIÓ

És important anar a dormir i llevar-se sempre a la
mateixa hora, intentant dormir unes vuit hores

SOPAR

RUTINA DE SON

EXERCICI

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

i SALUT

Els dies són més llargs, els termòmetres marquen temperatu-
res més altes, els arbres floreixen... En general, la imatge que
tenim de la primavera és agradable i, fins i tot, idíl·lica. Però el

cert és que, si bé en moltes persones provoca canvis positius a ni-
vell emocional, en moltes d’altres genera sensacions negatives. En
un article de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la professo-
ra dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació Mireia Cabero
explica que els canvis de temperatura poden provocar “cansa-
ment físic i emocional que xoca amb l’entusiasme”. Això és el que
es coneix com astènia primaveral, que té com a principals símpto-
mes “l’estrès, l’ansietat o la falta de vitalitat”. A més, aquest any, la ja
famosa fatiga pandèmica pot agreujar aquestes sensacions. 

Per posar-hi remei, no hi ha fórmules màgiques, però sí que
es poden adoptar o reforçar alguns hàbits saludables. Cal seguir
una alimentació rica en fruites i verdures per obtenir les vitami-
nes suficients i mantenir el mateix horari de son cada dia. Tenint
en compte que l’arribada de la primavera pot provocar proble-
mes per dormir, és important sopar d’hora i lleuger i mantenir-
se força actiu durant el dia.

Què és l’astènia primaveral?

S’han de consumir aliments rics en vitamines,
principalment fruita i verdura, i evitar ultraprocessats

Les claus

Com que l’arribada de la primavera pot alterar els horaris de son, 
es recomana sopar d’hora i lleuger per dormir millor

En la mateixa línia, és necessari fer activitat física cada dia 
per tal d’estar actius i arribar cansats a l’hora de dormir
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