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Una foto d’un plat d’escudella a
Instagram, dir a Twitter l’últim co-
mentari absurd que ha fet el cun-
yat o una felicitació graciosa de
l’any nou al grup de WhatsApp dels
companys de feina o dels pares de
l’escola. Segur que més d’un lector
ha viscut alguna d’aquestes situa-
cions durant les festes nadalen-
ques. I segur que més d’un també
ha assegurat, com a propòsit d’any
nou, que deixarà de mirar tant el
mòbil als dinars familiars.

Segons una enquesta elabo-
rada per Groupon, set de cada deu
catalans voldrien que festes sen-
yalades com Nadal estiguessin
lliures de telèfons mòbils per pas-
sar més temps amb la família,

però segons el mateix estudi un
45% dels enquestats reconeixen
que el dia 25 van dedicar més
temps de l’habitual al mòbil.

LA MILLOR FOTO
De tots els participants a l’estudi
que van fer servir el seu mòbil du-
rant el dia de Nadal, un 69% el van
treure per fer fotografies, moltes
de les quals van anar a parar a les
xarxes socials, principalment a
Instagram. En aquest sentit, el
professor de la UOC expert en no-
ves tecnologies, Enric Puig, con-
sidera que “en molts casos no es-
tem tant en cos present en què està
passant sinó, més aviat, centrats
en la imatge que podem generar
a les xarxes socials”.

PRENDRE CONSCIÈNCIA
Tot i aquesta realitat, un 31% dels
catalans que van contestar l’en-

questa van assegurar que, durant
les festes, passen menys estona de
l’habitual mirant el seu mòbil.

Per a Puig, “sempre és conve-
nient” reduir-ne l’ús, però expli-
ca que els ciutadans s’han de pre-
guntar què passa al voltant de les
xarxes socials. L’expert defensa
que és normal que “acabem
caient” en l’addicció a aquestes
plataformes, ja que aquest és el
seu negoci, i defensa que, quan
parlem d’empreses com Google o
Facebook, no hem de parlar d’em-
preses tecnològiques sinó publi-
citàries, que volen que passem
“com més temps millor a les xar-
xes per obtenir dades nostres” que
acabaran venent per fer publici-
tat personalitzada a cada usuari. 

Amb tot, defensa que, si algú
es planteja una desconnexió del
mòbil, ho ha de fer després d’una
reflexió crítica i no per moda.

Enganxats a les pantalles
» 7 de cada 10 catalans haurien volgut deixar el telèfon i passar més temps amb la família per Nadal
» Les desconnexions del mòbil no s’han de fer per moda sinó després d’una reflexió, diuen els experts

Pau Massip / Anna Utiel
BARCELONA

Les pantalles han passat a formar part de la vida de petits i grans. Fotos: Pexels i Flickr (Nenad Stojkovic)

INFANTS4Sempre s’ha dit
que els fills imiten els pares, i
amb l’ús dels mòbils no fan
una excepció. El problema és
que, tal com explica el profes-
sor de la UOC Enric Puig, l’a-
bús de les pantalles té un im-
pacte especialment greu en
els infants. “Són dispositius
pensats per generar depen-
dència i els nens encara no te-
nen la capacitat crítica per
gestionar-ho”, diu aquest aca-
dèmic. Per aquest motiu, els
compara amb altres fonts
d’addicció: “En el fons, és com
posar-los davant d’una am-
polla d’alcohol”.

A més, el fet d'estar massa
exposats a les pantalles tam-
bé afecta la vista dels més pe-
tits. En els darrers cinc anys,
la miopia dels menors de 8
anys d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat en 1,75 diòptries, i
això és perquè prop del 30%
fan servir el mòbil cada dia, se-
gons un estudi del Col·legi
Oficial d'Òptics i Optometris-
tes de Catalunya.

Per tot plegat, el 66% dels
pares consideren que hauria es-
tat positiu per a la família fer
“una desintoxicació digital”
durant les festes nadalenques,
segons l’enquesta de Groupon.

“Donar un mòbil a un nen és
com posar-li alcohol davant”
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No deixem de repetir i
explicar que a Carles

Puigdemont i Toni Co-
mín, amb Oriol Junqueras, només els se-
para el sistema judicial. Els fets per estar
segrestats o en llibertat són exacta-
ment els mateixos. Entre tenir tretze anys
de presó o ser avui a l'Europarlament, hi
ha un jutge espanyol.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Arabia Saudí, las mu-
jeres, con gran riesgo

sobre sus vidas, luchan
por sus derechos y libertades indivi-
duales, pero solo se habla de "liberación
de la mujer" cuando una blanca occi-
dental acude allí "desvelada", sin correr
ningún riesgo. Occidente no libera, si-
lencia y oprime.

@ymouled

Ofensiva judicial per ter-
ra, mar i aire. En un dia,

el Parlament Europeu re-
tira la credencial de diputat de Junque-
ras, Llarena demana suplicatori a l’Euro-
parlament per jutjar Puigdemont i Comín,
el Suprem reafirma la suspensió com a di-
putat de Torra i el jutge de Manresa de-
nega l’habeas corpus a Junqueras.

En 2013, un grupo de
nazis asaltó la librería

Blanquerna, agredieron a
varias personas y arrojaron gas lacri-
mógeno. Ahora, el Tribunal Constitu-
cional anula la sentencia que les con-
denaba a cuatro años de cárcel. Decid-
les a los chavales de Altsasu que la jus-
ticia es igual para todos.

@pablom_m@vilallongapac@jmangues

La lupa

per Jaume Martorell

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

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

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

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

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

La decisió del TJUE estableix que els
membres del Parlament Europeu són
representats directes del poble europeu
i que els estats membres no poden

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

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

En l’agenda immediata hi ha tres òr-
gans i tres decisions rellevants. ERC pre-

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

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

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

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

compartits o un club d’estats arbitrari

Els semàfors

Ajuntament
El preu del lloguer al districte, i a la ciutat,

segueix augmentant i en el cas de Sant
Andreu ja arriba als 800 euros mensuals.
La responsabilitat no és exclusiva del go-
vern municipal, però cal recordar que

l’habitatge és la política estrella de Colau. 
pàgina 8

Arxiu Sant Andreu
La Comissió de Govern del Districte ha
aprovat l’acceptació de la donació d’un

pergamí del segle XV que es conservarà a
l’Arxiu Municipal de Sant Andreu. El do-
cument fa referència a la venda d’un tros
de terra de Sant Andreu del Palomar. 

pàgina 8

UE Sant Andreu
Quatre victòries i set empats entre finals
de novembre i aquest mes han disparat
la UE Sant Andreu de Mikel Azparren
fins a la tercera posició. Els quadribar-
rats, a més, van començar l’any amb 

un triomf al derbi al camp de l’Europa. 
pàgina 20
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els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Sant Andreu, epicentre de la lluita
per un habitatge digne1

2
Una batuda contra les burilles
de cigarret en permet recollir 15.000

Sant Andreu viu amb passió
una nova Festa Major

Tornen a exigir que es faci
la nova estació de Sant Andreu

10N: una ERC a la baixa roba Sant Andreu
al PSC, que també perd suports

El + llegit líniaSantAndreu.cat

3

4

5

S’ha obert el debat de com con-
vèncer els que es desplacen dià-
riament a la feina, les escoles i els
negocis del centre de Barcelona
per evitar la contaminació atmos-
fèrica de la ciutat. L’Ajuntament
de la capital ha optat, en principi,
per la més fàcil: prohibir als cotxes
amb etiquetes/matrícules anti-
gues circular per la ciutat. 

És de pensar que serà la pri-
mera provisió i que li seguiran
d’altres que poden ser també molt
efectives. Que els creuers que visi-
ten el port es connectin a la xarxa
elèctrica. Retirar de la circulació
tots els autobusos, taxis i serveis
de repartiment que van amb mo-
tors de combustió i es promocioni
la instal·lació de troleibusos elèc-
trics. Reforçar la trama de metro i
la freqüència en hores punta. Am-
pliar la xarxa de trens de rodalia i
que la línia de Puigcerdà es des-
dobli. Traslladar el tren de la costa
del Maresme, soterrat, per la vora
de l’autopista C-32, amb estacions
amb aparcament, pels milers de
cotxes de gent que treballa o estu-
dia a Barcelona. Situar a l’actual
traçat del tren de la costa un tram-
via, carrils bicicleta i passeig de
vianants. Tren orbital Mataró-Vi-
lanova i la Geltrú, passant per
Granollers, Sabadell, Terrassa,
Martorell i Vilafranca del Pene-
dès. Allargar la Línia 2 del metro
fins al Masnou i metro lleuger des
de Pompeu Fabra fins a l’hospital
Germans Trias. 

Com és natural, aquestes pro-
postes no es resolen d’avui per a
demà. S’ha d’establir un criteri de
prioritats, calendari en temps i
pressupostos, en què es compro-
metin totes les administracions
afectades. Així es faci!

Mesures
per Jordi Lleal

Auditoria emocional
per Ramon Camats

Hi ha estimats, amics, coneguts,
saludats i negligits, així, en ordre
descendent. Les categories són
estables, però no les persones que
s’hi troben. Les relacions hu-
manes són fluides i aquells que
un dia s’abracen amb frenesia,
l’endemà s’odien amb la matei-
xa intensitat. Però no tots els can-
vis són de l’amor cap a l’odi o vi-
ceversa, ni abasten el ventall
sencer. De fet, al principi totes les
relacions parteixen de la indife-
rència inicial per arribar a un grau
o altre de l’escala, on resten o des
d’on davallen una hora o altra.
Les minves, a voltes impercepti-
bles, a voltes evidents. Però sem-
bla clar que en els trams alts de
l’escala, els descensos són irre-
cuperables. Així, si l’amistat pot
acabar en l’amor, rarament l’a-
mor declinant acaba en una
bona amistat. Compte, no parlo
de les ires o baralles puntuals de
l’amor, que sovint acaben en
crestes de passió. Això no val, en
canvi, per a les amistats recon-
ciliades, que són com la paella re-
escalfada, de mal pair.

Sigui com sigui, aquestes fes-
tes, i la presència de ma filla emi-
grant a casa, m’han fet pensar en
allò que preserva els afectes del
corc infatigable del temps i les in-

clemències de l’avorriment, els
desacords o la distància. He vist
–he sentit– que l’amor vertader
és infatigable. En canvi, l’amistat,
que no és simplement un punt
menys d’intensitat, sinó un afec-
te amb entitat pròpia, exigeix re-
ciprocitat. El fil m’ha donat per
passar revista –que no pas comp-
tes– als contextos de correspon-
dència: -Ara els toca a ells, no? Els
tres darrers sopars han sigut a casa
nostra, oi? -Sí, però ja saps com
són, fa molt de temps que no ens
conviden... -I doncs, què fem...?

Ja poden imaginar com se-
gueix. Amb els qui considerem
amics, no mirem prim, és clar.
Però el dia que comencem a
comptar o a fer consideracions
com les anteriors, malament
rai. És evident que no va d’un so-
par amunt o avall, d’una mostra
d’afecte o d’interès més o menys.
Tot plegat són símptomes in-
definibles que quallen per acu-
mulació i intensitat, o justa-
ment per manca d’aquesta. En-
senyament: cal aprendre que qui
et vol, et busca, i qui no et bus-
ca no et vol, i no cal forçar res. El
que flueix, flueix, però quan
l’estimació o l’amistat s’estron-
quen, és debades afegir aigua a
la font, la llera és foradada.

Les millors
perles

Un nen va demandar Nintendo perquè el videojoc que havia
comprat no era tan bo com esperava. El cas s’ha fet viral ara,
però va passar el 1989, quan el petit Clark es va emprenyar

amb tothom que havia tingut a veure amb el joc. La seva decepció
va ser encara més gran quan la demanda va ser desestimada.

Matrimoni a la vista? Rosalía ha sorprès els seus fans
amb una nova foto amb Kylie Jenner, la petita de les
Kardashian. Aquest cop, però, hi ha una novetat: la

cantant ha acompanyat la imatge amb les paraules “He dit que
sí” i l’emojid’un anell de compromís.

La Samantha, una concursant d’OT 2020, ha robat el cor als tuita-
ires catalanoparlants cantant Que tinguem sortde Lluís Llach a
la primera gala del programa. A més, s’ha fet viral un vídeo seu

saludant Rajoy en català des de l’assemblea de joves del seu poble.
Els mitjans espanyolistes ja l’han titllat de “radical” i “separatista”. 

Eduard Farelo i Bad Gyal, pare i filla, protagonitzen l’espot
publicitari dels Premis Gaudí. Es tracta de la primera apari-
ció pública conjunta de l’actor i la cantant. Les reaccions al

vídeo han anat des de l’alegria dels fans de tots dos fins a la sor-
presa dels despitats que no coneixien la relació familiar.

Ho ha tornat a fer: Mariló Montero ha protagonitzat una nova
polèmica. Aquest cop, la periodista ha criticat fermament el
fet que Pablo Iglesias i Alberto Garzón portessin el pin antifei-

xista (un triangle vermell) a la solapa de les jaquetes quan van jurar
els seus càrrecs com a vicepresident i ministre, respectivament.

A les xarxes

@toniaira: Consell de Ministres, a partir
d’ara, en dimarts. Ole. Serà divertit veure
la contraprogramació i les respostes-con-
trarespostes entre el Gobierno i el Govern.

#ConsellDeMinistres

@juanjimenista: Bartomeu diciendo que
este ha sido un proceso de meses y en la
última respuesta Setién admite que lo lla-
maron ayer y contestó en cinco minutos.

#SetiénPerValverde

@OHLen4: Jordi Cuixart surt de la presó
de Lledoners en el seu primer permís pe-
nitenciari. Gaudeix amb els teus, Jordi,
t’ho mereixes.

#FreeCuixart

Safata d’entrada
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Sant Andreu

HABITATGE4L’augment del
preu del lloguer sembla que no
tingui aturador. Segons les últi-
mes dades de l’Institut Català del
Sòl, que fan referència al tercer
trimestre del 2019, l’import mit-
jà del lloguer a Sant Andreu ja
arriba als 800 euros.  

Aquesta xifra suposa un aug-
ment respecte del tercer trimes-
tre del 2018, ja que llavors el preu
mitjà era de 775 euros, i del segon
trimestre del 2019, quan ja havia
pujat fins als 788 euros. L’últim
augment, si es comparen les xi-

fres del tercer trimestre del 2018
respecte de les del 2019, va ser
del 3%. D’altra banda, Sant An-

dreu segueix sent el segon dis-
tricte més barat on viure, amb
només Nou Barris per sota.

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, el més car
és Navas, on el preu mitjà arri-
ba per primer cop als 865 euros.
En segon lloc hi ha la Sagrera
(827 euros), mentre que en el
tercer lloc hi ha dos barris em-
patats, el Congrés i els Indians

i Sant Andreu de Palomar, on es
paga 805 euros. A la franja bai-
xa dels preus hi ha el Bon Pas-
tor (654 euros) i la Trinitat Ve-
lla (570 euros). En el cas de
Baró de Viver no hi ha xifres. 

Per últim, remarcar que al
conjunt de la ciutat el preu mit-
jà del lloguer ha superat per
primera vegada la barrera dels
1.000 euros, ja que s’ha situat en
1.005 euros.

Navas és el barri més car del districte. Foto: Google Maps

Llogar un pis a Sant Andreu
ja costa 800 euros de mitjana

» No s’havia arribat mai a aquesta xifra i el nou augment és del 3%
» Entre Navas i la Trinitat Vella hi ha gairebé 300 euros de diferència

Sant Andreu celebra 
un any més Els Tres Tombs 

TRADICIÓ4Els principals carrers
de Sant Andreu es van tornar a
omplir de gent el passat 12 de ge-
ner per celebrar una nova edició
de la festa dels Tres Tombs.

La tradicional passejada dels
carros amb els seus cavalls va tor-
nar a provocar que petits i grans
gaudissin d’una jornada mar-
cada per la tradició. El recorre-
gut va arrencar des de la Fabra i
Coats i, un any més, els caramels
van tornar a ser un dels grans
protagonistes. 

Enguany la celebració va tenir
una absència destacada, la  del

rector de la parròquia, Josep So-
ler, que va morir a principis d’any
a l’edat de 70 anys. Soler havia es-
tat el rector de la parròquia de
Sant Andreu durant 12 anys.

PROTESTA ANIMALISTA
Com ja és habitual, la celebració
dels Tres Tombs va anar acom-
panyada d’una protesta anima-
lista. La vintena de persones que
es van concentrar per denunciar
la utilització d’animals en aques-
ta celebració van mostrar pan-
cartes amb missatges com ara “Els
animals no són esclaus”.

L’Arxiu de Sant Andreu 
té un nou pergamí medieval 
PATRIMONI4La Comissió de
Govern del Districte ha aprovat
recentment acceptar la donació
d’un pergamí del segle XV que
passarà a conservar-se a l’Arxiu
Municipal de Sant Andreu.

El document, de l’època me-
dieval, és un escrit en llatí que fa
referència a la venda d’un tros
de terra a l’antic poble de Sant
Andreu del Palomar, anomenat
‘Lo Cireral’. Segons el pergamí,
va ser venut per Berenguer Bar-
tolomé de Canyelles, prevere
perpetu de la parròquia de Sant
Andreu de Palomare, a Rai-

mundo Tolra, amb Raphaelis de
Brugia fent de notari. Va ser ve-
nut per 66 monedes de Barce-
lona, amb data del 26 de no-
vembre de 1426. El document,
doncs, passarà a formar part de
la memòria històrica de l’antic
poble de Sant Andreu de Palo-
mar com un dels seus docu-
ments més antics. 

Quan s’acabi la seva restau-
ració, que ha començat a prin-
cipis d’any, el document es po-
drà consultar a l’Arxiu, tan de
forma presencial com a través
del catàleg en línia. 

La jove cantant Marta Knight, 
a la Fabra i Coats el 23 de gener
CONCERT4La Fabra i Coats
rebrà la visita el pròxim 23 de
gener una de les joves promeses
de l’indie-folk català, la marto-
rellenca Marta Knight.

Knight, nascuda l’any 1998
a Martorell, va publicar el seu
primer EP, ‘Peterloo Heroes’,  el
2017, que estava format per
cinc cançons escrites quan tenia
entre 15 i 17 anys. Més enda-
vant, el 2018, va publicar el
senzill ‘Resurrection’, que li va

permetre fer un salt qualitatiu
en la seva carrera.

La jove cantant ja ha acon-
seguit diferents reconeixements
tot i la seva curta trajectòria,
com ara el premi ‘L’Hospitalet
Canta en Femení’. També acu-
mula més de 50 concerts en di-
ferents sales i festivals, que li
han valgut l’aprovació de la
crítica pel seu folk de curta
distància amb tocs d’indie-rock
cadenciós i esperit britpop.

Successos | Mor una dona de 82 anys atropellada
Una dona de 82 anys va morir atropellada a principis d’any per un cotxe a
l’avinguda Meridiana. El conductor del vehicle va donar positiu en el con-
trol d’alcoholèmia que li va fer la Guàrdia Urbana després de l’accident.

Sant Andreu segueix
sent el segon districte
més barat on viure, 
després de Nou Barris



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

9 | 

Gener 2020 líniaSantAndreu.cat



Gener 2020

| 10

líniaSantAndreu.cat

En Raid i en Mohamed, dos joves
de la Sagrera i Navas, passejaven
tranquil·lament per la Sagrera el
passat 7 de gener. De cop i volta,
quan s’havien aturat per treure di-
ners d’un caixer, un home els va
començar a increpar. Després
dels insults els va començar a
agredir. La pallissa va ser greu, es-
pecialment en el cas d’en Raid,
que va  ingressar a l’hospital en
coma. Cap dels dos havia fet ab-

solutament res. L’agressor, però,
va considerar que el color de pell
dels dos joves ja era motiu sufi-
cient per apallissar-los.

Dues setmanes després dels
fets en Raid ja ha tornat a casa.
En declaracions a Línia Sant

Andreu, el seu germà gran, en
Said, explica que el seu germà
petit està millor. “De moment té
una orella malament però li han
dit que es recuperarà i que hi
tornarà a sentir bé. Ha de fer un
mes de repòs”, relata en Said. Un
cop s’hagi recuperat, podrà tor-
nar a les classes de primer curs
d’Enginyeria Industrial a la Uni-
versitat Politècnica de Barcelo-
na (UPC).

El germà del jove apallissat
considera que l’agressió “és un
cas aïllat”  i destaca que a Navas
i la Sagrera la convivència sem-
pre ha estat bona. Tot i això, ex-
pressa la seva preocupació per
l’augment dels discursos d’odi i
pels resultats que va obtenir
Vox en les últimes eleccions es-
panyoles. “Nosaltres només de-
manem respecte i viure tranquils
i que el color de pell o l’aparen-
ça no facin que no puguem sor-
tir al carrer amb tranquil·litat”,
afirma en Said.

CONCENTRACIÓ DE REBUIG
Per expressar el rebuig a les
agressions, la plataforma Unitat
contra el Feixisme i el Racisme va
convocar el passat 9 de gener una

concentració als Jardins de Vir-
gina Woolf. Unes 300 persones,
entre les quals hi havia gent del
barri i amics i familiars de les
dues víctimes, van cridar dife-
rents consignes contra el feixis-
me, com ara “Fora el racisme dels
nostres barris!”.

Un dels protagonistes de l’ac-
te va ser en Said, que va prendre
la paraula per reivindicar que la
Sagrera i Navas “no són barris ra-
cistes” i per deixar clara la seva

confiança en la justícia perquè l’a-
gressor sigui condemnat.

Precisament, sobre la iden-
titat de l’agressor, les sospites se

centren en un home que fa de
professor d’alguna modalitat de
combat en un gimnàs de la zona.
De moment, i gràcies a la de-
núncia que va presentar en Mo-
hamed després de rebre la pa-
llissa, els Mossos d’Esquadra
han pogut posar en marxa una
investigació. Fonts policials con-
firmen que de moment no s’ha
detingut ningú però que el pre-
sumpte autor dels fets ja ha es-
tat identificat.  

“Fora el racisme!”
» Dos joves de només 18 anys de la Sagrera i Navas van ser apallissats el 7 de gener per motius racistes

» El dia 9 es va fer una concentració de rebuig, mentre que l’agressor ja hauria estat identificat

Un moment de la concetració de rebuig a l’agressió feta el passat 9 de gener. Foto: UCFR

Albert Ribas
LA SAGRERA

En Raid i en Mohamed
estaven traient diners
d’un caixer quan un 
home els va atacar

El germà d’una de les
víctimes diu que a la
Sagrera i Navas la
convivència és bona

Sant Andreu
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Qualitat de l’Aire i la FAVB volen que la Zona de Baixes Emissions posi més límits als vehicles

Volen (més) restriccions
MEDI AMBIENT/ Des del dia 2 d’aquest
mes està en funcionament la Zona de Bai-
xes Emissions (ZBE) a la ciutat, un sistema
mitjançant el qual es restringeix l’accés a
la ciutat als vehicles més contaminants. La
mesura ha estat aplaudida per molts sec-
tors, tot i que entitats com la FAVB o la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire consideren
que la ZBE encara ha de ser més restrictiva.
De fet, les dues associacions asseguren
que la contaminació a la ciutat podria aug-
mentar si no es prenen “mesures comple-
mentàries de reducció dels vehicles de
forma urgent”. En aquest sentit, tant la fe-
deració com la plataforma consideren que
la ZBE ha d’evolucionar de forma ràpida
cap a l'aplicació d'una taxa anti contami-
nació per tal de disminuir el nombre de
vehicles circulants i de les seves emissions.

Les entitats consideren que si no s’im-
plementa aquest impost, el que s’aconse-
guirà és  reduir l'edat mitjana del parc de
vehicles i no tant el nombre de cotxes en
circulació. És a dir, accelerar la renovació
per fases dels vehicles privats en lloc de fo-
mentar l’ús del transport públic. Així, afe-
geixen que “qualsevol solució passa per la
reducció dràstica de vehicles que circulen
habitualment per la ciutat” i denuncien
que les restriccions que plantejaran als ve-
hicles dièsel amb etiqueta groga els nous
Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-
2024 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i el Pla Director de Mobilitat de l'Autoritat
del Transport Metropolità responen a “una
lògica comercial i no de salut pública”.

Per tal de combatre això, les dues enti-
tats exigeixen que se superin les polítiques

de renovació i s'apliqui una mesura efec-
tiva de reducció, una taxa anti contamina-
ció (peatge urbà) que afecti l'ús diari i
habitual del vehicle privat. Això, expliquen,
ha aconseguit resultats immediats (de fins
al 30%) en altres punts del món, ja que in-
corpora el concepte ‘qui contamina, paga’.

De la mateixa manera, les dues asso-
ciacions consideren que els vehicles com-
partits han d'estar exempts de pagar la
taxa, igual que les persones amb mobilitat
reduïda que, a més, haurien de ser afavo-
rits amb carril propi, igual que el transport
públic. De fet, van més enllà i diuen que
tot el que s’aconsegueixi recaptar amb les

multes s’ha de reinvertir en millores en la
xarxa de transport públic.

La FAVB i Qualitat de l’Aire tanquen les
seves demandes dient que, en un moment
en el qual la ciutat s’està postulant com a
líder mundial en la lluita contra la contami-
nació i l’emergència climàtica, cal anar un
pas més enllà del que s’ha fet i demanen
“coherència i valentia” a les administracions.
En aquest sentit, les entitats també dema-
nen que actuïn en “altres focus de contami-
nació”, com el port o l’aeroport.

ECONOMIA/La gran davallada de la capacitat econòmica
de més de la meitat de les famílies que viuen a la ciutat
o a l’àrea metropolitana és la conclusió més cridanera de
l'últim informe de la Fundació Foessa, que Càritas va pre-
sentar durant el mes passat. En concret, el 51% de les fa-
mílies ja no tenen la capacitat per ajudar econòmicament
parents que estiguin en una situació més precària. Això
era molt diferent una dècada enrere.

Aquest fenomen, segons van explicar durant la pre-
sentació de les conclusions de l’informe, s’anomena fa-
tiga de la compassió. Per combatre’l, segons va explicar
el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador
Busquets, cal impulsar “polítiques que minimitzin la des-
igualtat econòmica provocada per la crisi financera i im-
mobiliària a Espanya”.

Busquets va admetre que la solidaritat intrafamiliar ha
minvat significativament i de forma progressiva durant
els últims 10 anys, però va explicar que això no és “per fal-
ta de voluntat, sinó perquè el calaix que tenien les famí-
lies s’està exhaurint o s’ha acabat del tot”.

L’estudi també explica que els costos derivats de
l’habitatge (que van molt més enllà del lloguer o el pa-
gament de la hipoteca) són els causants de vuit de cada
10 casos de pobresa.

Crit d’alerta per la pèrdua de poder
econòmic de moltes famílies MOBILITAT/Veïns dels barris de Diagonal Mar i el Front Ma-

rítim del Poblenou han mostrat el seu malestar per la fre-
qüència de pas de la línia de bus 136, que recorre de for-
ma íntegra diferents punts del districte de Sant Martí.

Mari Carmen García, vocal d’Urbanisme de l’Associació
de Veïns de Diagonal Mar, va lamentar fa uns dies, en de-
claracions a Betevé, que “no es pot permetre” que els usua-
ris hagin d’esperar 30 minuts entre bus i bus. Els veïns re-
clamen que el temps d’espera entre cadascun dels vehicles
no superi el quart d’hora. La intenció de les associacions veï-
nals és configurar una taula per estudiar la situació al de-
tall (podria fer-se aquest mes), idea que va sorgir en un dels
Consells Plenaris de finals de l’any passat.

Demanen més freqüència 
de pas de la línia de bus 136

Les entitats volen 
crear una taxa anti 
contaminació per
als vehicles privats
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

POBRESA/ La seu de la FAVB va
ser l’escenari, durant la tarda del
passat dimecres 8 de gener, de la
primera sessió de l’any d’asses-
sorament a veïns que tinguin
pots recursos i no puguin pagar
factures dels subministraments
bàsics, com les de la llum, l’aigua
o el gas. La jornada estava pen-
sada per a persones que estan
advertides per talls de servei.

L’Aliança contra la Pobresa
Energètica va organitzar aques-
ta trobada, en la qual també es va
informar els assistents sobre els
tràmits que cal completar per op-
tar a rebre el bo social de l’Ajun-
tament i sobre les possibles afec-
tacions de la nova reforma.

Celebrada una
sessió sobre
deutes en factures

Se celebra la primera reunió 
de la Comissió contra l’Amiant

SERVEIS/ El pròxim dimarts 4 de
febrer es posarà en marxa una
nova edició de l’Escola de Salut
(una proposta per a la gent gran)
al barri de l’Esquerra de l’Eixam-
ple. El bon resultat d’aquesta ini-
ciativa en anys anteriors ha por-
tat els organitzadors a impulsar-
la de nou en aquest 2020.

D’aquesta manera, cada di-
marts al matí (entre dos quarts
d’11 i dos quarts d’1 del migdia)
la Sala d’actes de l’antiga presó
Model serà l’escenari de xerrades,
tallers i tota mena d’activitats
(com ara sortides) pensades per
difondre hàbits de vida saludable.
Caldrà inscriure-s’hi en els Centres
d’Atenció Primària.

Nova escola de
Salut a l’Esquerra
de l’Eixample 

SOCIETAT/ Des de la primera set-
mana d’aquest any, Fem Sant An-
toni ha tornat a posar en marxa re-
unions obertes als veïns del bar-
ri per combatre la gentrificació.

D’aquesta manera, cada di-
mecres entre les sis de la tarda i
dos quarts de vuit del vespre, la
seva seu del número 66 del carrer
de Calàbria serà l’escenari d’a-
quest punt d’informació en el
qual escoltaran els casos que els
plantegin els veïns que es vegin
obligats per qualsevol motiu, com
ara la no renovació del contracte
de lloguer o l’augment del preu.
També es parlarà sobre una altra
de les grans problemàtiques al
barri, els pisos turístics.

Reunions cada
dimecres contra 
la gentrificació 

El Raval, protagonista de dos dels 
grans projectes de la FAVB d’enguany

SOCIETAT/ Barri espai de convi-
vència i Drets dels Infants i Adoles-
cents són dues de les principals
iniciatives que la FAVB té en marxa
i que tenen com a objectiu princi-
pal, segons la federació, que els
veïns puguin gaudir “d’uns barris i
unes ciutats vivibles”. En aquest
2020, el barri del Raval serà el prin-
cipal protagonista d’aquestes
dues iniciatives.

La primera d’aquestes té com
a finalitat principal facilitar un dia-
gnòstic de la realitat del barri a  les
entitats i els agents que hi treba-
llen, al mateix temps que es crea
un espai de treball comú per a
totes elles.

Segons les darreres dades,
poc més de 100.000 persones
viuen actualment al Raval. No és
cap secret, però, que aquest és el
punt de la ciutat demogràfica-
ment més complex; és un dels
barris amb una xifra d’immigració
més alta (amb persones que arri-
ben d’arreu del món), però on
també conviuen veïns de tota la
vida i moltíssims turistes. Aquesta
confluència de personalitats con-
verteix el Raval en un dels punts
més multiculturals, no només de
la ciutat, sinó del conjunt del país.

Però en les darreres dècades,
segons considera la FAVB, el barri
ha patit “canvis no sempre dirigits
a millorar la qualitat de vida dels
seus veïns”. Un d’aquests es re-
munta als anys anteriors a la cele-
bració dels Jocs Olímpics, amb el
Pla de Reforma Interior del Raval
(PERI), que volia crear espais per
oxigenar el barri i “fer-li una ren-
tada de cara”. Malgrat aquestes

bones intencions, però, bona part
del barri van acabar transformant-
se en punts que ara són d’interès
turístic, cosa que es tradueix en un
augment de preus i que provoca
l’expulsió de molts veïns de tota la
vida, que no poden assumir la pu-
jada dels costos com el lloguer i al-
tres necessitats bàsiques.

Per això, durant molts anys el-
Barcelona Expert Center (BEC) ha
impulsat enquestes als veïns (fins i
tot als més joves) per saber quins
punts i aspectes millorarien. I d’a-
questes consultes als més menuts,
precisament, neix la segona inicia-

tiva, la que vol vetllar per les ne-
cessitats dels més menuts.

En aquest sentit, Drets dels In-
fants i Adolescents treballa directa-
ment a les escoles, fent xerrades
on s’explica als nens i les nenes que
tenen uns drets i que és el seu dret
i el seu deure fer-los mantenir. La
iniciativa aborda problemàtiques
com l’assetjament (i en diferents
tallers els dona eines per saber de-
tectar casos i saber com actuar) o
la manca d’espais de joc, com els
parcs, als carrers i les places del
barri. La FAVB considera que el
lleure és, precisament, un dels
principals drets dels més menuts.

Un dels projectes
té els infants i els
adolescents com
a protagonistes

SALUT/La lluita contra l’amiant continua.
Si a finals de l’any passat un grup d’antics
treballadors de l’empresa Macosa-Alstom
afectats per l’amiant van entregar 10.000
signatures al president de la Generalitat
perquè el Govern posi en marxa la reti-
rada de tots els elements amb amiant que
hi ha a Catalunya, el següent pas ha estat
la creació de la Comissió contra l’Amiant,
que ja ha celebrat la seva primera reunió.

Aquesta trobada es va celebrar el pas-
sat dimecres 8 de gener i, tal com les que
s’han de fer pròximament, va reunir tre-
balladors i extreballadors afectats per
aquest material, entitats com Bermes Pro-
ject (que investiga el mesotelioma, una
forma rara de càncer que pateixen les per-
sones que han estat exposades de forma

permanent a l’amiant), representants de
sindicats com Comissions Obreres o la
CGT, dirigents de la FAVB i representants
de l’Ajuntament.

RECLAMEN UNA NOVA LLEI
De forma paral·lela, però també a comen-
çaments d’aquest gener, diferents asso-
ciacions de víctimes de Catalunya, el País
Valencià i Euskadi van reclamar al nou go-
vern central l’elaboració d’una llei estatal
contra el que consideren “genocidi labo-
ral” i van lamentar que els jutges triguen
massa a imposar les indemnitzacions que
han de rebre les víctimes. 

Les entitats van lamentar que la situa-
ció a l’Estat espanyol és molt pitjor que en
altres països de la Unió Europea.
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CIUTAT4L’Ajuntament i les en-
titats comercials van constituir el
passat 8 de gener la Taula de Na-
dal, que neix amb l’objectiu de
preparar i repensar les activi-
tats de la campanya del Nadal
2020. La nova taula té la funció
d’aportar noves idees i donar
resposta a les necessitats que
plantegin els diferents sectors, es-
pecialment el dels comerciants de
la ciutat.

La Taula de Nadal està for-
mada per representants del con-
sistori de les àrees de Promoció
Econòmica, Comerç i Mercats,

Cultura, Urbanisme i Turisme, a
més de representants de les en-
titats de comerç com ara la Fun-
dació Barcelona Comerç, Bar-
celona Oberta, Pimec Comerç,

Foment de Treball, l’Associació
Nacional de Grans Empreses de
Distribució (ANGED) i Comertia.

Durant la primera reunió, el
primer tinent d’alcaldia, Jaume
Collboni, va afirmar que es co-
mença “un camí per fer un mo-
del Barcelona de Nadal, que en-
globi la visió del comerç de pro-
ximitat i la nostra dimensió in-
ternacional”. Collboni va afegir
que l’objectiu és “integrar co-

merç, turisme i cultura en una
proposta ambiciosa per al Nadal
de l’any vinent”.

Aquest Nadal la ciutat va or-
ganitzar més de 1.000 activitats
repartides en els 73 barris de la
ciutat. Des del consistori rei-
vindiquen que aquesta passada
campanya de Nadal ja es van
incrementar el nombre de ca-
rrers il·luminats, sobretot al
centre de la ciutat.

El comerç de la ciutat
rep un notable alt

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

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

Concretament, el 86% dels
enquestats asseguren sentir-se
“molt o bastant satisfets” amb l’o-
ferta comercial de Barcelona,
mentre que un 10 % se senten “sa-
tisfets”. La gent que assegura
sentir-se “poc o gens satisfeta”

amb l’oferta comercial només re-
presenta el 3 % del total.

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

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

La primera reunió de la taula es va fer el 8 de gener. Foto: Ajuntament

Ajuntament i entitats ja pensen
la campanya de Nadal del 2020

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

Mercats | Nou pas en el procés de digitalització
Els mercats de la ciutat han fet un nou pas endavant per modernitzar-se després
que recentment l’Institut Municipal de Mercats hi hagi instal·lat fibra òptica. D’a-
questa manera es millora la capacitat dels negocis d’estar al dia tecnològicament.
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Com ha treballat Barcelona
Comerç durant aquests
15 anys pel comerç de la

ciutat?
La nostra feina vers al comerç de
la ciutat ha estat en constant evo-
lució des del primer moment.
Vam començar focalitzats en la di-
namització comercial de la ciutat
en general, però no vam trigar a
adonar-nos que cada territori té les
seves peculiaritats i que, per tant,
calia “personalitzar” la dinamitza-
ció en funció de cada eix, promo-
cionant, per aquest objectiu, les fi-
gures dels dinamitzadors/es com
a coneixedors de cada territori.
Avui, cal fer un pas endavant cap
a la professionalització i estructu-
ració d’aquesta dinamització i des
de Barcelona Comerç estem tre-
ballant en diferents eines, adap-
tables a les característiques de
cada eix comercial, que posarem
a disposició dels seus responsables
per ajudar-los i acompanyar-los en
la seva tasca. En tots els casos, cal
que esdevinguin personal format
i qualificat d’acord amb les noves
realitats i a les que vindran. Per
afrontar aquest repte, el primer
que hem fet ha estat desenvolu-
par un pla estratègic, acabar de
professionalitzar el nostre equip
tècnic i assegurar-nos la col·labo-
ració d’experts que han assumit la
funció d’assessors de Barcelona
Comerç.

Sense desmerèixer cap de les fi-
tes aconseguides per Barcelona
Comerç durant aquest temps,
quines tres destacaria com a
referents per a la conservació
del model de comerç de la nos-
tra ciutat?
La primera gran fita, sens dubte,
va ser la mateixa fundació de
Barcelona Comerç i la nostra ca-
pacitat d’unir diferents models de
territori amb un mateix objectiu.
L’Any del Comerç, el 2006, va ser
un altre gran punt d’inflexió, a par-

tir del qual les administracions
van començar a parlar de co-
merç i aquest tema va entrar a l’a-
genda dels polítics. I si només puc
destacar tres èxits, el tercer, per a
mi, serien les XIV Jornades Euro-
pees de Comerç i Turisme que
vam celebrar el novembre del
2018 i en les que vam aconseguir
reunir experts mundials de tots
els àmbits del comerç –investi-

gadors, tècnics, consultors, em-
prenedors, gestors, assessors..–
per debatre plegats sobre co-
merç, els seus nous models, el seu
paper i impacte a les ciutats d’a-
vui i del futur, la relació del comerç
amb la cultura i el turisme i en les
que vam dibuixar, fins i tot, la bo-
tiga perfecta, aquella que el con-
sumidor reconeix, recorda, pre-
fereix i en parla.

Quines tendències els preocu-
pen? 
Està clar que ens hem de posar al
dia. I potser el que més ens pre-
ocupa és no aconseguir canviar
les dinàmiques que s’han fet ser-
vir fins ara, a tots els nivells. El
nostre pitjor enemic no és Ama-
zon, sinó la por de fer canvis. No
podem continuar funcionant
com fa 30 anys, obrir la botiga i
esperar que vinguin els clients o
fer una xocolatada i pensar que
això serà suficient per atreure
gent al nostre eix comercial. Hem
de treballar en noves fórmules i
aconseguir que l’experiència a les
nostres botigues, als nostres ei-
xos, sigui sensacional. I amb això
no em refereixo només a una
experiència a nivell visual, vir-

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

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

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

Des de fa anys Barcelona Co-
merç reclama l’adopció dels
BID’s com a models de gestió
públic-privada dels eixos co-
mercials. Tot sembla que a prin-
cipis del 2020 la normativa
que permetria aquest tipus de

gestió estarà enllestida. Com
afectarà això als eixos de Bar-
celona Comerç?
El primer que cal aclarir és que no
és cap obligació esdevenir un
BID. Aquesta és una decisió que
cal que prengui cada territori i no-
més es podran tirar endavant si
una àmplia majoria del seu sector
comercial-empresarial està d’a-
cord. Els BID’s representaran un
salt qualitatiu a nivell professional
importantíssim per a un eix co-
mercial i per tant cal que estiguin
preparats. Si no ho estan o esde-
venen BID’s amb la preparació ac-
tual estaran avesats al fracàs. Per

això és tan important la profes-
sionalització i estructuració de
la qual parlàvem abans. Ara per
ara, per les seves característi-
ques, territoris petits com Gran de
Gràcia, Fabra i Puig, Gran de Sarrià,
Sant Andreu és més fàcil que es-
devinguin BID’s que no grans ei-
xos comercials on, això sí, existeix
la possibilitat de treballar aquest
model de gestió publico-privada

a dues velocitats, començant per
zones concretes, a les que a poc
a poc, es  poden sumar la resta de
l’eix. Els BID’s permetran al nostre
comerç gestionar tot el que tingui
a veure amb la promoció econò-
mica del seu territori amb inde-
pendència de l’administració, de-
cidint plans a quatre o cinc anys
vista que contemplaran accions
dirigides al benefici directe del co-
merç integrat dins del BID. 

Per on passa el futur de Barce-
lona Comerç? I el del comerç de
Barcelona?
El nostre futur passa per seguir
caminant en la professionalitza-
ció de l’entitat i la col·laboració
amb grans experts que ens per-
metin definir les millors eines
per acompanyar als gerents i di-
namitzadors dels nostres eixos en
la transformació dels seus terri-
toris. Hem de ser capaços de lle-
gir amb antelació el que ve, po-
sar en alerta als nostres asso-
ciats i donar-los eines perquè es
puguin afrontar sense proble-
mes, aprofitant per això, tots els
avantatges que ja té el comerç de
proximitat. I pel que fa al futur del
comerç de Barcelona, pensem
que aquest passa per un treball
conjunt de l’administració i els
que representem territorialment
el comerç de la ciutat.

“Hem de donar les eines
als comerços perquè
es puguin transformar”
Salva Vendrell / President de Barcelona Comerç

El 2019 Barcelona Comerç va celebrar el seu 15è aniversari. La celebració va 
coincidir amb un moment important de transformació de l’entitat, que treballa 

per acompanyar i dinamitzar el comerç de Barcelona en clau del segle XXI. 
De tot plegant en parlem amb el president de l’entitat, Salva Vendrell.

Foto: Barcelona Comerç

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

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE BARCELONA COMERÇ

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

Entitat referent | 24 eixos comercials
Barcelona Comerç és l’entitat de referència del comerç barceloní. Sota el seu 
paraigüa caminen 24 eixos comercials de proximitat que representen més de
5.500 botigues associades i 24 territoris amb més de 25.000 botigues obertes. 
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).

I és que aquest organisme
públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.

La TGSS ha pretès eliminar
tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 

A Catalunya s'estan enviant
a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 

De fet, tots aquells treballa-
dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.

D'aquesta manera, la TGSS ha
reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 

A més, l'apartat de Bases de
Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.

Una altra novetat és que, al
costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.
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Esports

Set jornades sense perdre (qua-
tre victòries i tres empats) han
significat 17 punts que situen la
UE Sant Andreu en posicions
de play-off. El conjunt de Mikel
Azparren és, indiscutiblement,
l’equip en millor moment de for-
ma del grup 5 de Tercera Divisió,
i després de 20 jornades ocupa la
tercera posició.

L’any, de fet, va començar
amb una d’aquelles victòries que
signifiquen més de tres punts per
a l’afició, un 0-2 al Nou Sardenya
contra l’Europa. La setmana se-
güent l’equip va tancar la segona
volta empatant a dos contra el
Terrassa, mentre que la segona
volta es va posar en marxa amb
un triomf per la mínima contra
l’Esport Club Granollers.

El denominador comú d’a-

quest tram recent de la tempo-
rada, però, és la solidesa defen-
siva, ja que l’equip només ha
concedit tres gols en les darreres
jornades (de fet, en els dos darrers
partits, dos contra els terras-
sencs i un contra els granollerins).

La voluntat de l’equip, doncs,
serà mantenir aquesta inèrcia
positiva i guanyadora en el tram

final del mes i en l’inici del febrer.
El desplaçament al Xevi Ramon
de Vilassar de Mar posarà el
punt final al mes, mentre que el
primer rival que passarà pel Nar-
cís Sala en el primer partit del fe-
brer serà el Figueres. Després d’a-
quest enfrontament contra els
empordanesos, la UESA visitarà
el camp del Cerdanyola FC.

Els andreuencs viuen el millor moment del curs. Foto: UESA

Ratxa espectacular de la UE
Sant Andreu, que ja és tercera 
» Els quadribarrats van guanyar l’esperat derbi al camp de l’Europa 
» Vilassar, Figueres i Cerdanyola, pròxims reptes per als d’Azparren

Pluja de podis per a la secció
de natació del CN Sant Andreu

El 2020 és un any olím-
pic i, per això, és im-
portant anar col·leccio-
nant bones marques i

resultats per estar a punt per als
Jocs de Tòquio. I això s’ho estan
prenent al peu de la lletra les ne-
dadores del CN Sant Andreu,
que entre finals del mes passat i
començaments de 2020 han
aconseguit una pila de medalles.

D’aquesta manera, el 2019 es
va tancar amb un triomf del sè-
nior femení (i una tercera posició
del masculí) en la 29a edició de
la Copa d’Espanya de Clubs de la

Divisió d’Honor que es va dis-
putar a la piscina Pere Serrat.
L’extraordinària actuació de Li-
dón Muñoz, Marta González,
Laia Sicart i Àfrica Zamorano a
casa es va arrodonir amb dos rè-
cords, els de 4x50 i 4x100 lliures.

Aquest triomf va tenir conti-
nuïtat el passat diumenge 19 en
el Campionat de Catalunya a les
instal·lacions del CN Terrassa.
El botí final del CNSA a la capi-
tal del Vallès Occidental va ser  16
medalles d’or, 12 de plata i 4 de
bronze i un rècord del campionat
de Muñoz (en els 50 lliures).

El CP Congrés inicia el segon
tram del curs amb derrota

El CP Congrés ha
començat la segona
fase de la Lliga Na-
cional Catalana amb

una derrota. El conjunt groc va
perdre el quart partit del curs el
passat diumenge 19 contra el
GEiEG (5-2) en el primer partit
del grup 1 de la categoria.

Aquesta ensopegada contra
l’últim de la classificació fa que el
líder, el Capellades, es distanciï
en un punt més respecte del
conjunt de Dani Setién, tot i que
els sis punts d’avantatge que
aquesta renda que gestiona el

conjunt de l’Anoia no és ni de
bon tros definitiva.

El conjunt de Setién enceta-
rà aquest segon tram, el decisiu,
del curs 2019-20 a casa el pròxim
dissabte 25 contra el filial del CH
Caldes, mentre que el primer
partit del mes de febrer serà el dia
1 del mes que ve a la pista del Ca-
pellades HC.

SEMIFINALISTES
El CPC ha començat l’any que-
dant-se a les portes de la final de
la Copa Generalitat. L’equip va
perdre contra el Capellades (2-0).

Mingote visita l’Harmonia
per presentar el seu llibre

ALPINISME4Sergi Mingote, al-
pinista de Parets del Vallès, va vi-
sitar l’Ateneu l’Harmonia el pas-
sat divendres 17 per presentar el
seu llibre A pulmón, en el qual
explica les interioritats del seu
repte solidari 3x2x8000, que el
va portar l’any passat a escalar sis
dels cims més alts de la Terra.

L’Associació Excursionista
Cordada va encarregar-se de
l’organització de l’acte, en el qual
l’esportista vallesà també va

aprofitar per parlar del projecte
que té en marxa, el 14x1000 Ca-
talonia Project, que farà que es-
cali els 14 cims més elevats del
planeta en un temps rècord.

La trobada també va servir
perquè els assistents comences-
sin a preparar el trekkingdel Bal-
toro (una de les glaceres més
grans i emblemàtiques del món,
al nord del Pakistan) i que està
previst que es faci en la recta fi-
nal del pròxim mes de juny.

Celebració | La Fabra i Coats acull la 19a Festa de l’Esport
El Club Esportiu Masques, el CN Sant Andreu o la UE Sant Andreu van ser tres de 

les entitats premiades en la 19a Festa de l’Esport, celebrada el passat dia 19 a la Fabra i 
Coats. Durant la festa es va incidir en la importància de l’augment de l’esport femení.

Pau Arriaga
SANT ANDREU
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El 2020 és un any de novetats per a Anna
Maria Villalonga. A més d’estrenar-se
com a directora del festival Tiana Negra,
presenta un nou llibre: Els dits dels arbres.
Es tracta d’una novel·la que juga amb la
metaliteratura i que mostra sense tabús
una malaltia mental, la que pateix la Ire-
ne, que acaba de sortir del psiquiàtric des-
prés de dos anys d’internament.  

Llibres

Els dits dels arbres
Anna Maria Villalonga

El cirurgià Marcos Hourmann puja a l’es-
cenari per representar la seva història real.
L’any 2005, va ajudar a morir una pacient
de 80 anys amb molt patiment físic i amb
només unes hores d’esperança de vida.
Mesos després, va rebre una notificació
del jutjat: l’hospital l’havia denunciat i li de-
manaven 10 anys de presó per homicidi.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Celebraré mi muerte
Hourmann, San Juan i Morilla

Famosos per la cançó Cool Kids, que va ser
un èxit mundial l’any 2013, els quatre ger-
mans Seriota tornen aquest 2020 amb el
seu segon àlbum d’estudi: Lonely Gene-
ration. Els de Los Angeles han gravat dot-
ze cançons, totes amb els seus respectius
videoclips dirigits per Danny Drysdale, co-
negut per col·laborar habitualment amb
el grup The Killers.

Música

Ara fa un any, la sèrie britànica Sex Edu-
cationva aterrar a Netflix i va convèncer el
públic. Després de 365 dies d’espera,
aquest gener tornarem a veure l’adoles-
cent Otis Milburn (Asa Butterfield) convi-
vint amb la seva mare, la sexòloga Jean Mil-
burn (Gillian Anderson), i fent negocis amb
una clínica de teràpia sexual a l’institut de
la mà de Maeve Wiley (Emma Mackey).

Pelis i sèries

Sex Education
Laurie Nunn

Lonely Generation
Echosmith

En tres actes
En tres actes és un tríptic expositiu que acull la Fundació
Suñol a Barcelona des d’aquest mes de gener i fins a fi-
nals d’abril, comissariat en col·laboració amb Valentín

Roma. Dividit en tres episodis, pretén mostrar les línies
argumentals de la Col·lecció Josep Suñol, una de les

col·leccions privades d’art contemporani més extenses
de l’estat espanyol. De moment, es pot veure el primer
acte, que recupera les obres mestres més conegudes i
es planteja la següent pregunta: “Què fa immortal un

artista, què el llança cap a la posteritat?” .     

És innegable que Núria Espert (L’Hospitalet de
Llobregat, 1935) és un dels grans noms del te-
atre català: ho avalen una trajectòria de setan-
ta anys damunt dels escenaris i premis com el
Princesa d'Astúries de les arts o el Butaca a la
millor actriu. Ara, amb 84 anys, Espert ha co-
mençat el 2020 amb força. Aquest gener, ha
tornat a l’escenari que la va veure debutar, el

del Teatre Romea, i ho ha fet amb el Romance-
ro gitano de Federico García Lorca, el seu au-
tor predilecte. D’altra banda, ha estat recone-
guda amb el premi Christa Leem del 2020, un
guardó que en altres edicions han rebut artis-
tes com Joan Manuel Serrat o Patti Smith. Els

organitzadors consideren que l’actriu hospita-
lenca “ha traspassat tota mena de fronteres” 

i que, “amb ella, el teatre es va fer dona”. 

N Ú R I A  E S P E R TQUI ÉS?
Ser una de les grans actrius catalanes
Acumula set dècades d’experiència als escenaris

Famosos

Guanyar el premi Christa Leem 2020 
A més, aquest mes ha tornat al Romea, on va debutar 

Tothom l’admira
Els amants del teatre celebren el premi i el retorn al Romea

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Silver Falls 3
Aquest joc de terror ens porta a Silver Falls, un poble atrapat en el

temps que està ple de criatures perilloses. Per a Nintendo 3DS.  

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIVENDRES 24 DE GENER
21:00 Metacrani i Rippers seran els dos grups
que faran un dels darrers concerts del mes.
Funcionarà per taquilla inversa. / Espai Jove
Garcilaso.

DIVENDRES 24 DE GENER
11:45 El penúltim divendres d’aquest mes es farà
la darrera sessió del taller El mòbil i el núvol,
coordinat per Jordi Joan Rubí, que vol ensenyar
als alumnes eines que tenim al nostre abast.
/ Centre Cívic Navas.

DES DEL 28 DE GENER
19:30 El darrer dimarts d’aquest mes es posa-
rà en marxa un taller de dos mesos i mig de
durada anomenat Fotografia digital (rèflex o
compacta), que coordinarà la professora
Claudia Frontino. /  Centre Cívic Sant Andreu.

FINS AL 30 DE GENER
Tot el dia Des del passat dia 8 està en marxa l’ex-
posició El nostre entorn, feta per l'alumnat de
l'IES Joan Fuster. Mostren el treball comuni-
tari fet amb l’ONG Faada i Treball Globalitzat.
/ Centre Cívic Navas.

FINS AL 15 DE FEBRER
Tot el dia Des del passat dia 14 està en marxa
la mostra anomenada Tres Tombs, que il·lus-
tra aquesta festa popular, fortament arrela-
da al districte. / Centre Municipal de Cultu-
ra Popular de Sant Andreu.

DIJOUS 23 DE GENER
18:00 Les històries del senyor Borra serà el nom
de l’espectacle de titelles que forma part del
cicle Lletra Petita - El racó dels pares, pensat
per a infants que tinguin entre 6 mesos i 3
anys. / Biblioteca Bon Pastor.

DES DEL 4 DE FEBRER
17:15 El pròxim dimecres 4 de febrer es posa-
rà en marxa el taller Música amb infants (en-
tre 1 i 3 anys), que coordinarà Tata Inti. / Cen-
tre Cívic del Bon Pastor.

DISSABTE 1 DE FEBRER
17:30 Partit de waterpolo corresponent a la 10a
jornada de la Divisió d’Honor femenina en-
tre el CN Sant Andreu i el CN Catalunya. / Pis-
cina Pere Serrat.

The king who lost his crown serà el nom
d’una narració en anglès que coordi-
narà Mireia Juanals. / Biblioteca La Sa-
grera-Marina Clotet.

Una sessió de narració en
anglès amb Mireia Juanals
Dissabte 25 de gener a les 12:00

El professor Diego Molina serà el res-
ponsable d’un taller de cuina medi-
terrània de tres sessions de durada. Cal
inscripció prèvia, places limitades. /
Centre Cívic Navas.

Diego Molina s’encarregarà
d’un curs de cuina mediterrània

Dimecres 5 de febrer a les 10:30

Mar Gómez i Xavier Martínez són els
intèrprets d’aquesta obra de teatre ano-
menada La vie en rose. Les entrades es
poden adquirir per 15,5 euros. / Sant
Andreu Teatre.

La companyia Mar Gómez
presenta ‘La vie en rose’
Dissabte 25 de gener a les 20:30

Partit de futbol corresponent a la 22a
jornada de Tercera Divisió entre la UE
Sant Andreu i la UE Figueres. / Muni-
cipal Narcís Sala.

La UE Sant Andreu encetarà
el febrer rebent el Figueres
Diumenge 2 de febrer a les 12:00
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