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“La majoria de consultes que rep
l’atenció primària tenen a veure
amb l’angoixa, l’estrès... i no es
tracten des de la psicologia, sinó
des de la farmacologia”. Ho diu la
psicòloga Lola González, que la-
menta que la salut mental hagi es-
tat sempre “oblidada”, també du-
rant una crisi sanitària que ha tin-
gut greus efectes emocionals, com
l’anomenada “fatiga pandèmica”
que ja afecta un 60% de la pobla-
ció segons l’Organització Mundial
de la Salut (OMS). 

Conscient d’això, l’Ajuntament
ha fet un pas més per donar a la sa-
lut emocional la importància que
es mereix. Amb la col·laboració del
Col·legi Oficial de Psicologia de Ca-

talunya (COPC), i en el marc del
pla de xoc en salut mental que va
engegar el mes de maig, el con-
sistori ha activat aquest novembre
tres grups d’acompanyament al
dol i cinc grups de suport emo-
cional per fer front a l’impacte de
la segona onada de la pandèmia. 

“A la por i la incertesa de la pri-
mera onada ara cal sumar-hi sen-
timents com l’angoixa, el malestar
o la ràbia”, va explicar la regido-
ra de Salut, Envelliment i Cures,
Gemma Tarafa, en la roda de
premsa per presentar les noves
mesures. D’altra banda, va re-
cordar que durant la primavera hi
va haver “un excés de mortalitat a
la ciutat de més de 3.500 perso-
nes” i que, per tant, “molta gent no
va poder ni ha pogut viure el dol
com hauria desitjat”.

González, que té experiència
gestionant grups d’acompanya-

ment al dol, afirma que són “molt
necessaris” per evitar la solitud i
l’aïllament que es pot patir després
de perdre un ésser estimat. “Si no
tenim algú que ens escolti, el sen-
timent se’ns acaba quedant a dins:
necessitem posar-hi paraules i
veure que hi ha gent que empa-
titza”, afegeix.

“SOLUCIONS PRÀCTIQUES”
En el cas dels grups de suport
emocional, en canvi, es mostra
una mica més crítica. “Ara mateix
hi ha incertesa en els aspectes més
bàsics –per exemple, hi ha qui en-
cara no ha cobrat l’ERTO– i,
quan la gent no té les necessitats
cobertes, calen més solucions
pràctiques que no pas grups de su-
port”, admet. “No poder pagar el
lloguer i haver de fer front a un
desnonament no ho resols amb
un grup de suport”, conclou.

Lasalutmésoblidada
» El govern municipal posa en marxa grups de suport emocional i d’acompanyament al dol

» Angoixa, malestar o ràbia, els sentiments que està provocant la segona onada de la pandèmia

Anna Utiel
BARCELONA

La pandèmia del coronavirus afecta també la salut mental. Foto: Pexels

JOVENTUT4Més de la meitat
dels barcelonins d’entre 15 i
34 anys asseguren que la pan-
dèmia i el confinament els
ha afectat psicològicament,
segons l’Enquesta a la Joven-
tut de Barcelona 2020. El
60% dels enquestats creu que
la crisi del coronavirus els
afectarà de manera negativa o
molt negativa en el futur. 

En aquest context, l’Ajun-
tament ha decidit estendre
el servei Konsulta’m d’atenció
psicològica a joves i adoles-
cents a tots els districtes abans
que acabi l’any, amb la crea-
ció de dos nous punts d’aten-

ció a Gràcia i l’Eixample.
Aquests espais tenen l’objec-
tiu de “detectar i atendre de
forma preventiva el patiment
psicològic i els problemes de
salut mental” entre els joves.

Per entendre la seva si-
tuació, la psicòloga Lola Gon-
zález recorda que es troben “en
un cicle vital en què la socia-
lització és la clau” i qüestiona
les mesures que s’han pres en
aquest sentit: “Només hi ha
hagut prohibició i no els han
proposat alternatives. Això
s’hauria de treballar perquè els
joves tenen molta capacitat de
resiliència”, apunta.

El servei d’atenció a joves 
arribarà a tots els districtes
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Només el 19,6% de la
població barcelonina

jove té el català com a
llengua habitual. El Govern ha d’ac-
tualitzar els seus plans, l’Ajuntament ha
de posar-se a fer campanyes i a dotar
els barris d’eines lingüístiques i la Di-
putació de Barcelona hi ha de destinar
diners urgentment.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hi ha una actitud polí-
tica catalana que con-

sisteix a ser els bons nens
empollons i sacrificats: si ens demanen
un 10, treure un 12; si tanquen a les
23h, aquí a les 22h... És una pulsió re-
accionària i infructífera que supleix
instintivament l’absència de poder, i la
paguem tots.

@AlbertLloreta

Per què el conseller
Chakir El Homrani des-

titueix els responsables
del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies, si el canvi de compe-
tències de residències era simplement
“prioritzar l’atenció sanitària” i la crisi
dels autònoms era culpa d’un altre
departament?

El chico que me acaba
de poner el wifi me ha

mendigado que le ponga
un 10 cuando me llegue la encuesta de
satisfacción. Le digo que por supues-
to y que esas encuestas me parecen fa-
tal, y me cuenta que, si alguien les pone
un 8 o menos, les quitan dinero del su-
eldo. A esto hemos llegado.

@s_parias@maiolroger@ClaudiaRiusL
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La lupa

La regió metropolitana de Barcelona realment
existent no està delimitada ni per fronteres na-
turals ni per una divisió administrativa clara.
El que la defineix és una realitat social i eco-

nòmica: la mobilitat de la població i la distribució en el
territori de les activitats socials i econòmiques. I és una
realitat viva i canviant. Ara, la pregunta inevitable és quin
efecte tindrà la pandèmia en aquesta realitat metro-
politana. Com serà la regió metropolitana després d’a-
quest terratrèmol pandèmic? Ara mateix, enmig de la
segona onada de la pandèmia, és difícil saber-ho amb
claredat. Però algunes coses sí que hem anat veient. 

La primera, i potser la més important, és l’atura-
da abrupta d’un dels sectors econòmics que més pes
havia guanyat en les darreres dècades: el turisme. Pràc-
ticament tots els sectors econòmics estan patint la cri-
si. Però el turisme, i totes les activitats que ha anat ali-
mentant els darrers anys, ho és especialment. Això té,
evidentment, un gran cost en llocs de feina, és clar.
Després de les víctimes de la Covid, la principal feri-
da que deixarà la pandèmia són, sense dubte, l’atur
i la pobresa que pot generar.

Però tot això està deixant, també, ferides físiques
a les ciutats: hotels tancats i barrats. Carrers i espais
urbans buits i desolats. Comerços amb les persianes
abaixades i els cartells de traspàs. La ciutadania, que
havia estat desplaçada dels llocs de més intensitat tu-
rística, ha canviat ja els hàbits i difícilment recuperarà
l’espai buit que deixa el turisme a llocs com la Ram-
bla de Barcelona o el barri Gòtic si no hi ha inter-
vencions públiques ambicioses. 

A banda de l’aturada del turisme, un altre efecte
que cal mirar atentament és la generalització del te-
letreball. No sabem què en quedarà després de la pan-
dèmia, de tot això. Però és raonable pensar que hi pot
haver un cert interès, per part de les empreses i ins-
titucions i per part dels treballadors i treballadores que
ho puguin fer, de mantenir el teletreball totalment o
parcialment. Això deixarà moltes oficines, i espais re-
servats a oficines, buits a les ciutats. Caldrà una re-
acció ràpida dels responsables polítics per evitar l’a-
bandonament i la degradació d’aquests espais i per afa-

vorir el seu reciclatge com a habitatges, de tal mane-
ra que es pugui contribuir a pal·liar el problema de
manca d’habitatge que patim. 

Però el teletreball no només deixarà oficines bui-
des: també redueix la mobilitat de la població. I en el
mitjà termini podria contribuir a expandir les fronte-
res de la regió metropolitana. Perquè si has d’anar a tre-
ballar a Barcelona un dia o dos a la setmana, en lloc de
cinc, és més fàcil plantejar-se anar a viure més lluny.
Això pot tenir un cert efecte de reequilibri de la població.
I si va acompanyat de polítiques actives que ho afavo-
reixin podria alterar de manera substancial i positiva

el que entenem per regió metropolitana. Això no pas-
sarà immediatament, però potser en uns anys haurem
canviat el concepte i pràcticament tot Catalunya serà,
de facto, regió metropolitana de Barcelona. 

Aquesta perspectiva no hauria d’espantar ningú:
al contrari. Una regió metropolitana ampliada hau-
rà de ser necessàriament més policèntrica. I haurà de
pensar-se amb la mirada posada a l’equilibri territo-
rial i la qualitat de vida de tothom. Potser viurem dià-
riament en espais de proximitat i no ens haurem de
moure tant (la ciutat dels 10 minuts, que en diuen a
París). Però estarem connectats en xarxa amb un es-
pai social, cultural i econòmic molt més gran.

Tots aquests reptes, que han estat ben identificats
per urbanistes, geògrafs i economistes, necessiten res-
postes polítiques i impuls públic. I tenim un cert pro-
blema de desencaix institucional. Perquè l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona només cobreix 36 munici-
pis i 3,2 milions d’habitants, quan la metròpoli real
està conformada, almenys, per 164 municipis i més
de 5 milions de persones. A Madrid la regió metro-
politana coincideix força amb els límits de la comu-
nitat autònoma i, per tant, el govern metropolità està
clar quin és. Però a Catalunya aquesta coincidència
encara no es dona. Si l’AMB és massa petita, i la co-
munitat autònoma massa gran, potser el que cal és re-
formar la primera i convertir-la en un òrgan molt més
ampli, que cobreixi almenys els 164 municipis. No-
més si ens dotem dels instruments polítics i institu-
cionals necessaris podrem afrontar els reptes que ens
planteja aquesta pandèmia. 

Potser en uns anys pràcticament
tot Catalunya serà, de facto, 

regió metropolitana de Barcelona

per Jordi Muñoz

La metròpoli després de la pandèmia
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Els paradistes dels Encants, 
indignats amb el tancament1

2
Reclamen a Colau que impugni 
la subhasta del front marítim

Cartells de clans de vigilància a les 
obres de l’escola pública Mar Bella

Jordi Giró (AV Vila Olímpica): “La subhasta
del Front Marítim és inadmissible”

JxCat posa en marxa una campanya 
per reivindicar el comerç de barri

El + llegit líniaSantMartí.cat
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A les xarxes

@gmnzgerard: La vacuna de Moderna
presenta els mateixos resultats (fins i tot
millors) que la de Pfizer-BioNtech! L’hivern
del 2021 serà totalment diferent d’aquest.

@agenciaacn: Restauració al 30% i es-
port a l’aire lliure i cultura al 50%, aquesta
és la primera fase de l’esborrany del pla de
desescalada.

#OberturaDilluns23?

@Albertmvidal: N’hem parlat amb molta
gent i en parlarem més, però hi ha unani-
mitat: operació dolenta per a l’economia
catalana i molt dura per als treballadors.

#FusióBBVA-Sabadell #PfizerOModerna

Tribuna

Garantir l’accés a l’habi-
tatge és garantir un es-
pai de seguretat, pro-
tecció i dignitat per a

moltes famílies. En aquest sentit, la
dificultat per accedir a un habitat-
ge genera desigualtat i pot revertir
en un increment de la pobresa, fal-
ta d’oportunitats i risc d’exclusió so-
cial, a més de complicar l’emanci-
pació del jovent i el desenvolupa-
ment d’un projecte vital propi.

Per això és tan important que
totes les administracions s’impli-
quin en la lluita pel dret a l’habi-
tatge i hi posin les eines i els re-
cursos legals i econòmics neces-
saris. Sense això, difícilment tin-
dran èxit les polítiques públiques
de lluita contra la pobresa i l’ex-
clusió. Perquè tenir una llar on
sentir-se segur, protegit, on com-
partir, conviure i des d’on desple-
gar el propi projecte vital és la peça
clau de l’estat del benestar.

Cal l’impuls de polítiques pú-
bliques molt diverses: des de no-
ves regulacions que blindin el
dret a l'habitatge i més inversió de
recursos públics fins al foment de
la col·laboració público-privada
per incrementar l'oferta d'habi-
tatge assequible. Sense oblidar
els bancs, que tenen un deute
moral, social i econòmic amb la
ciutadania des que el 2008 foren
rescatats amb diners públics.

Dos bons exemples de políti-
ques públiques que empenyen
en la direcció que defensem són les
mesures impulsades des del Go-
vern català i el Parlament de Ca-
talunya: la llei de regulació del preu
dels lloguers i la modificació de llei
per obligar la Sareb (o banc dolent)
a garantir el retorn social del res-

L’habitatge, peça clau
per Ernest Maragall i Eva Baró (ERC Barcelona)

cat bancari. Dues mesures que
posen al centre la ciutadania,
com ho és també el decret llei ur-
gent per suspendre els desno-
naments de grans tenidors a
col·lectius vulnerables que no
disposin d’una alternativa en
forma de lloguer social. Una
acció valenta per compensar la
paràlisi del govern estatal.

També a Barcelona estem
aprofitant totes les escletxes al
nostre abast per contribuir a
millorar les condicions d’accés a
l’habitatge. En un any i mig de
mandat, des d’Esquerra hem
impulsat diferents mesures, com
la comissió que ha estudiat la
idoneïtat de regular els preus
dels lloguers de l’habitatge a
Barcelona i la seva àrea metro-
politana. També hem arrancat el
compromís polític del govern
municipal per fer unes orde-
nances que facilitin el trànsit dels
habitatges que tenen actual-
ment un ús turístic cap a l’ús re-
sidencial, lleials a la funció social
que ha de tenir tot habitatge.

Hem denunciat el problema
de l’infrahabitatge que patei-
xen molts ciutadans de Barce-
lona; hem evitat la privatització
de solars públics on s’havia de fer
habitatge protegit i estem exigint
per terra, mar i aire que el go-
vern municipal, que té els ma-
teixos colors polítics que el go-
vern de l’Estat, impulsi la mo-
ratòria universal de desnona-

ments per a totes les persones
vulnerables (independentment
de la causa d’aquesta vulnera-
bilitat) mentre duri la crisi.

A més, vam condicionar l’a-
provació del pressupost del
2020 a la creació d’un fons de 50
milions per adquirir habitatge
per al parc públic i social i a re-
forçar les Oficines d’Habitatge,
ja al límit del col·lapse abans que
arribés la pandèmia. Finalment,
hem emplaçat a modificar la
LEC per impedir aquelles de-
mandes de desnonaments sen-
se que el demandant acrediti ha-
ver ofert un lloguer social i hem
demanat un pla de xoc per a l’e-
mergència habitacional que viu
Barcelona, per proporcionar so-
lucions de reallotjament dig-
nes per a les famílies i sosteni-
bles per al consistori, evitant l’ús
crònic de pensions.

Sorprenentment, moltes
d’aquestes mesures han estat re-
budes sense cap entusiasme
per part del govern municipal.
Però, en tot cas, el nostre ob-
jectiu és ser útils als ciutadans
i ajudar-los tant com sigui pos-
sible, especialment davant una
situació de pandèmia com la
que estem vivint. Per això no pa-
rarem de treballar en la línia,
amb la intensitat i amb el com-
promís republicà amb el qual
hem treballat d’ençà que vam
guanyar les eleccions municipals
a Barcelona el maig del 2019.

Els semàfors

L’Associació de Veïns de la Vila
Olímpica ha tornat a denunciar

que la subhasta del front
marítim per part de l’Estat
suposa una pèrdua molt

important per al patrimoni de
la ciutat. L’entitat demana a

Colau que la impugni. 
pàgina 8AV Vila Olímpica

El Consorci d’Educació de
Barcelona ha donat les culpes a
l’empresa constructora pel fet
que a les obres d’ampliació de

l’escola pública Mar Bella hi
hagués cartells de vigilància

d’un clan gitano, una activitat
que no està reglada. 

pàgina 8Consorci Educació

El canvi entre l’octubre i l’inici
d’aquest mes ha coincidit amb
una gran millora dels resultats
del conjunt poblenoví. Dues

victòries (l’equip està invicte a
casa) i un empat han catapultat
el Poblenou cap a la zona alta

del seu grup de Primera Estatal.
pàgina 20Handbol Poblenou
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NLes millors
perles

Cànnabis, amfetamina, metamfetamina, heroïna i cocaïna. En
tot això ha donat positiu un conductor navarrès que, a més,

no tenia assegurança, no havia passat la ITV des de 2017, duia
arma blanca i haixix i s’havia saltat confinament i toc de queda.

La missió per posar en òrbita el satèl·lit espanyol Ingenioha fracassat. El coet Vega, que transportava aquest i un
altre satèl·lit, s’ha desviat de la trajectòria poc després de
l’enlairament. Vuit minuts, concretament.

Netflix Espanya pregunta als usuaris de Twitter per què
s’hauria de fer una sèrie sobre la seva vida. “A veure, per on

començo?”, respon Josep Maria Mainat. A Netflix (com a la xarxa
en general) li ha agradat la idea i ja ha triat títol: El cas Mainat.

Les rates del cel. Així és com molta gent anomena elscoloms. Segurament no dirien el mateix del colom
missatger belga pel qual han pagat més d’un milió i mig
d’euros. Es diu New Kim i ha batut un rècord.

LA FOTOper Anna Utiel Albert Segura / ACN

Mirada pròpia

La sentència que absol el major dels Mossos
d'Esquadra de Catalunya, Josep Lluís Tra-
pero, juntament amb la cúpula dels Mos-
sos d'Esquadra de l'1-O, Teresa Laplana,

Pere Soler i César Puig, de les acusacions pels fets
de setembre i d'octubre de 2017 és tan ferma, tan
sòlida, que ni tan sols la fiscalia la podrà recórrer.
El més potent de la sentència és que es basa en el
model policial. Els Mossos van complir estrictament
la legalitat aquell dia, i per això no van exercir vio-
lència contra la població pacíficament concentra-
da. Van aplicar els criteris estrictes de proporcio-
nalitat, oportunitat i congru-
ència per evitar un mal major.
Seguint la norma. Que el poder
judicial dicti sentències justes
amb arguments escrupolosa-
ment tècnics hauria de ser nor-
ma. Però que dins la causa ge-
neral contra l'independentisme
la Sala de lo Penal de l'Audièn-
cia Nacional hagi dictat una
sentència justa esdevé la notí-
cia. Bona notícia, i notícia bom-
ba, perquè deixa al descobert la
trama criminal d'aquesta cau-
sa general, obre el camí a asse-
nyalar que l'actuació violenta
dels altres cossos policials sí
que va ser delictiva i posa en
evidència que la presó del con-
seller Forn no té cap altra base
que la venjança política. De re-
top, però, posa els mateixos
Mossos davant del mirall, en un
moment en què aquest cos, es-
pecialment pel que fa a les uni-
tats d'ordre públic (antiavalots), ha abandonat
precisament el model policial de proporcionalitat,
oportunitat i congruència que absol els dirigents de
2017.

En la causa general contra l'Independentisme, l'a-
cusació plantejava un xoc entre el cos de Mossos pas-
sivament favorables al referèndum i la Guàrdia Ci-
vil i la Policia Nacional bel·ligerant fins i tot física-
ment contra els votants. I el xoc va existir, sí, però
entre dos models policials contraposats: l’exercici del
poder policial dins l’estricta legalitat dels primers i

l’aplicació d’abusos i brutalitat policial descontrolada
dels dos segons.  

Perquè existeix un model policial concebut com
a servei públic que té un funcionament democràtic
i es regeix per estrictes normes en l’ús de la violèn-
cia. És el model policial legal que estableix normes
estrictament democràtiques i garantistes per evitar
abusos o perseguir-los quan es produeixen. Abusos
policials, un problema etern i universal que afecta tot
tipus de cossos policials. Una societat no és lliure si
la ciutadania no pot vigilar la policia, afirma l’activista
de l’organització Wecopwatch, Jacob Crawford, que

fa servir el vídeo per a documentar els abusos poli-
cials als Estats Units. Però vigilar i controlar els abu-
sos policials requereix confiança en aquest marc le-
gal, una confiança que, en el cas de Catalunya, va que-
dar esmicolada a partir de l’a por ellos de l’1 d’octu-
bre de 2017. Perquè desemmascarar abusos, cor-
rupteles i comportaments viciats mai és tasca fàcil,
però en un marc garantista és possible. Casos com la
condemna de Jordi Arasa per la violència contra els
manifestants del 15M o les destitucions i imputacions
i l’impuls per la prohibició de l’ús de pilotes de goma

en el cas d’Esther Quintana generaven certa espe-
rança. Transmetien a la població el potent missatge
que hi ha mecanismes efectius contra la impunitat i
els abusos policials.

L’a por ellos de fa tres anys estableix un règim
d’impunitat policial promogut per la Guàrdia Civil
i la Policia Nacional espanyola, amb el suport del po-
der polític i judicial, que merma la seguretat ciuta-
dana i la confiança a poder-se defensar dels abusos
policials. La connivència judicial i política no només
no persegueix la policia que actua saltant-se des-
caradament les normes de proporcionalitat, opor-

tunitat i congruència, sinó que
garanteix la seva impunitat i l’a-
plaudeix, premia i condecora.
Hi ha impunitat i hi ha pèrdua
de confiança ciutadana en el ga-
rantisme dels drets. Els cossos
policials, especialment els d'or-
dre públic, tenen un caràcter es-
sencialment repressiu. Ho ve-
iem cada setmana en les pro-
testes per aturar desnonaments
i cada vegada que exercim el
dret a la protesta i ens mani-
festem pels nostres drets. Caldrà
treballar perquè l’efecte revul-
siu que pot tenir la sentència ab-
solutòria a favor de Trapero i la
cúpula dels Mossos comenci a
revertir aquest règim d’impu-
nitat.

Des dels valors republicans
només es pot concebre el poder
judicial completament separat
del poder polític i el model po-
licial lligat al judicial i no al po-

lític. Però des del poder polític es té la responsabi-
litat d’establir models de seguretat humana i models
policials professionals, democràtics, garantistes, que
funcionin com un servei públic i mai com un poder
al servei d’una ideologia. El perill de cossos policials
partidistes i connivents amb ideologies d’extrema
dreta és una de les principals amenaces contra la se-
guretat ciutadana que cal combatre a tots nivells,
també el local. A Badalona ho coneixem bé. Per això
és tan important centrar el debat en els models de
seguretat i els models policials.  

per Dolors Sabater

Xoc de models policials
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@carlappuig_: Comença ja la desesca-
lada per deixar-nos, per fi, lliures per les
festes de Nadal i tornar-nos a tancar el 20
de gener.

@orioldebalanzo: Veient l’evolució, entenc
que la 8a vacuna tindrà una efectivitat del
124% i que es podrà conservar a 210 graus
aprofitant el forn mentre fas escalivada. 

@tonivall: No hi ha diners per als autònoms,
ni per contractar més infermeres, etc. Hi ha
1.400.000 euros en dietes per als diputats
per pagar desplaçaments que no es fan.

Flaixos

Tribuna

Afrontar el problema de l’habitatge –sigui en rè-
gim de lloguer o l’accés a la seva propietat–des
del prejudici ideològic és el més comú i també
la millor manera de no aportar-hi cap remei efec-

tiu. Per a uns, els de tarannà liberal, el mercat ja posarà tard
o d’hora les coses a lloc. L’antecedent més remarcable d’a-
quest tipus de fracàs és la normativa de liberalització del
sol que va promoure el govern conservador de José Ma-
ría Aznar a la segona dècada dels noranta. 

La combinació d’aquella normativa liberalitzadora, més
la progressiva baixada del tipus d’interès que facilitava en
extrem l’accés al crèdit, sumant-hi d’afegit una banca que
va deixar de fer els deures, va posar en marxa una espiral
de pujada de preus dels immobles que va fer entrar tota Es-
panya, Catalunya inclosa, en una bogeria del totxo que ja
no s’acabaria fins a l’explosió de la bombolla immobilià-
ria a finals de la primera dècada del segle XXI. 

Tothom que va poder va participar d’aquella orgia de di-
ners vinculats a la construcció de vivenda (o de les trans-
missions dels habitatges de segona mà aprofitant la puja-
da de preus). Les administracions es finançaven via re-
qualificacions i impostos –plusvàlues, actes jurídics docu-
mentats, etc.– i qui podia –també el ciutadà comú–espe-
culava. Ens convertírem en un país d’especuladors sota la
lògica de “els pisos no baixaran mai de preu”. El mercat va
petar quan tancàvem i la bombolla va rebentar empastifant-
ho tot. Els pisos van baixar de preu, però no fins a on ho ha-
guessin fet si s’hagués deixat actuar el mercat. L’estat va sor-
tir al rescat de caixes i bancs, arruïnats per la seva mala ges-
tió del risc immobiliari, i es va estabilitzar el preu dels ha-
bitatges de manera artificial. Es van salvar els estalvis de mol-
ta gent fent-ho, però a costelles de les noves generacions,
que veien com els salaris quedaven estancats i sortíem de
la crisi devaluant el preu del treball mentre es mantenia o
tornava a pujar artificialment el preu dels habitatges.

Des de l’esquerra les coses tampoc han estat millor. Bar-
celona, per exemple, deixant de banda un únic mandat de
Xavier Trias, sempre ha estat en mans de projectes polí-
tics anomenats progressistes. I la ciutat, com totes les al-
tres, també va decidir nodrir-se de l’especulació i la trans-
formació d’algunes zones. Lluny d’incorporar una oferta
rellevant d’habitatge públic, sempre es va mostrar còmo-
da amb el trinomi especulació-construcció-recaptació.
Diguem que el que ha diferenciat les polítiques de dretes
de les d’esquerres, també actualment, ha estat senzillament
que mentre els primers no s’han amagat mai de conside-
rar l’habitatge com un bé qualsevol i, per tant, subjecte a
l’apetit del mercat, l’esquerra ha dit una cosa però, a l’ho-

ra de la veritat, ha fet i s’ha comportat exactament de la ma-
teixa manera.

Malgrat que tot això sigui prehistòria, el cert és que
n’hem après poca cosa. Tant és així que vam deixar perdre
la darrera oportunitat de gaudir d’un bon parc d’habitat-
ge públic per destinar a lloguer amb els milers i milers de
vivendes que van acabar en mans de l’estat amb la fallida
de les caixes, més les que els bancs encara mantenen. Així
que, fet i fet, estem molt pitjor que no pas estàvem.

A hores d’ara ja són només quatre els que neguen que
la vivenda és un gran problema, tot i que els trets que es
disparen per posar-hi solució no acaben d’encertar-la. Un
exemple és la darrera llei de limitació dels preus del lloguer.
Ja s’ha vist que, pocs mesos després de la seva aprovació,
el que ha acabat passant és que s’ha reduït l’oferta dispo-
nible i han pujat els preus. De la mateixa manera, la vivenda
en propietat en algunes zones ja està fora de l’abast de la
majoria de ciutadans, particularment del jovent castigat amb
salaris baixos i poques o gens expectatives que aquests mi-
llorin a curt i a mitjà termini.

Així doncs, què fem? El primer que hauríem d’enten-
dre és que Barcelona i l’àrea metropolitana, i fins i tot una
mica més enllà, haurien de ser vistes com un conjunt in-
separable. Cal veure el mapa com un contínuum i, per tant,
renunciar a les solucions autistes de municipi per muni-
cipi. Però això no seria suficient. El segon pas rau en la ne-
cessitat de disposar d’un gran parc d’habitatge públic. I això
passa per comprar-ne i construir-ne. Tampoc en això s’es-
tan fent els deures.

Una altra solució seria legislar de manera valenta so-
bre els límits de l’especulació immobiliària. Aquí els mar-
ges són estrets, per les directives comunitàries, però ja que
el problema no és només local i és el mateix a les grans con-
urbacions europees –Madrid, Londres, París, Berlín,
etc.–, potser aniria sent hora de situar l’habitatge fora de
la mà invisible del mercat i atrevir-se a marcar els límits que
estem disposats a suportar en l’especulació –que no in-
versió– d’arrel immobiliària.

Les fórmules per aconseguir-ho obligarien a canviar un
munt de legislació, però sembla raonable pensar que, en en-
torns d’inflació controlada, la rendibilitat de les inversions
en totxo residencial hauria de limitar-se. Però no sembla que
les coses hagin d’anar per aquí. Ni tenim parc públic d’ha-
bitatge ni hi ha la voluntat i tampoc la capacitat de posar lí-
mits a l’especulació. I això darrer, amics i amigues, també
val per a tots nosaltres. Perquè un altre problema, i no me-
nor, quan parlem d’habitatge és l’especulador en potència
que tots i cadascun portem a dins de nosaltres mateixos.

El que ha diferenciat les
polítiques de dretes de les

d'esquerres, també
actualment, ha estat que

mentre els primers no
s'han amagat mai de

considerar l'habitatge
com un bé qualsevol i, per
tant, subjecte a l'apetit del

mercat, l'esquerra ha dit
una cosa però, a l'hora de

la veritat, ha fet i s'ha
comportat exactament 
de la mateixa manera

“

“
per Josep Martí Blanch

Especuladors: ells i també nosaltres
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PATRIMONI4Les associacions de
veïns de la Vila Olímpica i de la
Barceloneta, juntament amb la
FAVB i els grups municipals de Cs,
ERC i JxCat, van exigir el 17 de no-
vembre a l’Ajuntament que im-
pugni la subhasta de locals feta per
l’Estat el 19 d’octubre i que va aca-
bar amb 24 dels 26 lots en mans
de l'empresa propietària de l'Ho-
tel Arts. 

En un manifest denuncien
que l’operació s’ha fet “d’esquena
als interessos de Barcelona” i que
el govern municipal no ha com-
plert els compromisos adquirits en
el mandat anterior. “Aquesta sub-
hasta ens ha deixat sense la capa-
citat de gestionar i mantenir un pa-
trimoni pagat pels barcelonins
que ara s’ha privatitzat”, afegeixen.

Al mateix document exposen
que aquest patrimoni “ha estat su-
fragat i mantingut per l’Ajunta-
ment durant 31 anys” i lamenten
que fent la subhasta “s'ha apostat
per un model d’oci nocturn que

crea molts conflictes i problemes
al veïnat de la Vila Olímpica i la
Barceloneta i també a l’Hospital
del Mar”. Al mateix temps, recla-
men “transparència” per conèixer
“quin tipus d'acord” ha fet el con-
sistori amb el govern espanyol.

“VENDRE MALAMENT”
Durant la compareixença, el pre-
sident de l’AV Vila Olímpica, Jor-
di Giró, va denunciar que “sempre

ens havien dit que no estaven
disposats a vendre patrimoni, i
això és una venda en tota regla”.
A banda, Giró va afegir que “no hi
ha dret que a més de vendre el pa-
trimoni el venguem malament”.
Per la seva banda, Manel Martí-
nez, vicepresident de l’AV Barce-
loneta, va assegurar que l’Ajunta-
ment “ha de tenir molta més for-
ça, voluntat i determinació per de-
fensar el que és de tots”.

Un moment de la roda de premsa d’ahir. Foto: Miquel Codolar/ACN

Reclamen a Colau que impugni
la subhasta del front marítim
» Les associacions de veïns de la Vila Olímpica i la Barceloneta, 

ERC, JxCat i Cs denuncien que s’ha perdut un patrimoni de la ciutat

Cartells de clans de vigilància 
a les obres de l’escola Mar Bella

SEGURETAT4Qualsevol veí que
fins fa pocs dies passés pel costat
de les obres d’ampliació de l’escola
pública Mar Bella, situada a la pla-
ça de Sant Bernat Calbó del Po-
blenou, podia veure un parell de
cartells d’un clan gitano que es de-
dica a la vigilància d’obres. Els car-
tells, com d’altres que es poden
veure en diferents obres de la
ciutat, consistien en la bandera gi-
tana i, en aquest cas, tenien la ins-
cripció de ‘Los Vascos’. Es tracta
d’un servei de vigilància no regu-
lat que des de fa anys és una
pràctica habitual.

Des del Consorci d’Educació
de Barcelona, preguntats per
aquesta situació a l’escola Mar

Bella, es treuen la responsabili-
tat de sobre i l’atribueixen a la
constructora, que en aquest cas
és Eurocatalana.

La responsable de l’obra, tot
i admetre la presència dels cartells,
nega que l’empresa hagi contrac-
tat els serveis de ‘Los Vascos’.
“Ens van anar insistint des que
vam arribar a l’obra però els hem
donat llargues des del comença-
ment perquè no volíem el servei”,
afirma. Preguntats, doncs, perquè
hi ha cartells a l’obra si no existeix
aquest servei, responen que ac-
tualment ja no hi són –un canvi
que arriba després que Línia Sant
Martíes posés en contacte per pri-
mer cop amb la constructora –.

Versió reduïda de la Festa
Major del Clot i Camp de l’Arpa
CELEBRACIÓ4La Festa Major
del Clot i Camp de l’Arpa va
arrencar el passat 5 de novem-
bre en el que és una edició molt
reduïda a causa de la pandèmia.
La celebració s’allargarà fins a
finals de novembre.

El tret de sortida es va fer
amb l’estrena de l’exposició ‘El
Clot-Camp de l’Arpa desapare-
gut’ a la Farinera del Clot, men-
tre que dos dies després va co-
mençar el concurs de guarni-
ments de balcons, que va durar
fins al 15 de novembre. El diu-
menge 8 va ser el torn del pre-

gó i els versots, que es va fer pel
canal de Youtube de la Federa-
ció d’Entitats. El mateix dia
també van tenir lloc els focs ar-
tificials, mentre que el dia 11 es
va fer la presentació del traster
comunitari. 

Algunes activitats més que
es van fer entre els dies 12 i 17
van ser el concurs de pintura rà-
pida, la fira d’artesans, els ver-
sots satírics, el concert digital de
reggae o el taller d’aprofita-
ment alimentari. Per últim, el
dia 28 de novembre es farà la
fira d’artesans.

El Maresme reivindica 
un gran parc per al barri

ESPAI PÚBLIC4Els veïns del ba-
rri del Besòs i el Maresme han
aprofitat que el desenvolupa-
ment del 22@ és una de les grans
qüestions que afecta el districte
per reivindicar un gran parc per
al barri.

Des de l’Associació de Veïns
Maresme recorden que al barri hi
ha diferents solars de propietat
municipal que ara mateix no te-
nen cap ús. El president de l’en-
titat, José Manuel López, afirma

a Línia Sant Martí que el barri
“necessita una expansió verda, es-
pecialment en un context com
l’actual”. López crítica que mai se-
’ls va convidar al procés partici-
patiu del 22@. “És una pena que
no se’ns tinguin en compte”, afe-
geix. Sobre la ubicació del parc,
l’entitat proposa l’illa formada
pels carrers Puigcerdà, Cristòbal
de Moura, Josep Pla i Marroc.
“Seria un projecte de ciutat més
enllà del barri”, conclou López.

22@ | Els veïns presentaran al·legacions
L’AV del Poblenou presentarà al·legacions al pla aprovat per l’Ajuntament per a la
transformació del 22@. L’entitat considera que el nou pla hauria d’incloure “molt

més habitatge assequible, menys turisme i més activitat econòmica diversa”.



9 | 

líniaSantMartí.catNovembre 2020Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 10

líniaSantMartí.cat Novembre 2020

NOU BARRIS/ En els terrenys que antiga-
ment pertanyien a la masia de Can Peguera,
a principis del segle XX es va edificar un con-
junt residencial destinat a obrers que ben
aviat es va conèixer amb el nom popular de
les cases barates. Aquestes construccions
senzilles d’una sola planta encara sobreviuen
i fan de Can Peguera un dels barris més pin-
torescos del districte de Nou Barris.

EL BARRI DE LA MASIA
Antigament, el districte de Nou Barris era
una zona rural amb masies disseminades.
Als vessants del Turó de la Peira, i limitant
amb Horta, hi havia la masia de Can Pe-
guera, coneguda amb aquest nom perquè
es dedicava a la fabricació de cola amb les
resines de les abundants pinedes que crei-
xien en els seus terrenys.

No va ser fins a començaments del segle
XX que la zona es va urbanitzar, primer amb
algunes residències modernistes, de les
quals encara en sobreviu alguna, i després
amb habitatges humils.

L’any 1929, i amb la intenció d’allotjar els
obrers que arribaven a Barcelona per treba-

llar a les obres de l’Exposició Universal i a la
construcció del metro, el Patronat Munici-
pal de l’Habitatge va comprar els terrenys de
l’antiga Can Peguera, que pertanyia al mar-
quesat de Castellbell, i va projectar-hi quatre
conjunts d’habitatges unifamiliars.

Alineades unes a tocar de les altres, amb
un jardí petit a l’entrada i unes teulades sen-
zilles, ben aviat van ser conegudes com les
cases barates de Ramon Albó.

LES CASES DELS OBRERS
La construcció de les cases barates es va
enllestir l’any 1931 i va donar com a re-
sultat un conjunt d’illes amb un total de
534 cases. L’any 1947 es van construir 116
habitatges més i l’any 1949 s’hi van co-
mençar a aixecar blocs d’edificis, un dels
quals es va ubicar al solar que va deixar
precisament l’enderroc de l’antiga masia
de Can Peguera.

En aquella època, el Patronat Munici-
pal de l’Habitatge va construir altres con-
junts de cases unifamiliars destinades a
obrers a districtes com Sants-Montjuïc i
Sant Andreu, però amb els anys es van
anar substituint per blocs d’habitatges.
Can Peguera, en canvi, ha sobreviscut com
a testimoni del passat, mantenint el seu
caràcter obrer i la seva singularitat. Amb
tot, un regal per a qualsevol visitant.

LES CORTS/Aquesta casa d’estil modernista i aires de con-
te de fades va ser reformada completament entre els anys
1906 i 1908, segons projecte de l’arquitecte Manuel Joaquim
Raspall i Mayol, quaranta anys després d’haver-se construït
(el 1866). Com tantes altres edificacions del barri, era la re-
sidència d’estiueig d’una família burgesa. Situada al carrer
Panamà, 13, hi destaquen els esgrafiats florals i els detalls
ceràmics de la façana, així com la torratxa i la tribuna. Se-
guint la moda modernista del trencadís, la tanca exterior
porta el nom de la casa escrit amb aquesta tècnica.

El fet que la burgesia barcelonina del principi del segle
XX escollís la part alta de Pedralbes per instal·lar-hi les se-
ves cases d’estiueig permet observar en l’actualitat alguns
exemples de residències d’estils diferents. La Vil·la Hèlius o
Casa Grané és un exemple modernista dels més reeixits de
les Corts i actualment està inclosa dins del catàleg de pa-
trimoni arquitectònic de Barcelona. 

A la tanca perimetral exterior s’hi pot observar un bo-
nic detall de trencadís amb el nom de la casa entre gira-sols.
Actualment, la casa és visitable només per l’exterior.

GRÀCIA/Aquesta escultura, dedicada a Pedro Ponce de
León, un monjo benedictí espanyol que va viure al segle
XVI i va educar diversos infants sords, vol homenatjar la
fonètica i la logopèdia. L’escultura de marbre del 1966, si-
tuada al passeig de Sant Joan, 210, recull una tendra es-
cena que representa el monjo benedictí col·locant-se so-
bre el pit la petita mà del seu alumne per fer-li sentir les
vibracions del tòrax, mentre la mirada del nen es concentra
en el moviment de la boca del seu professor. 

Ponce de León va ser pioner en l’ensenyament de l’es-
criptura als infants amb discapacitat auditiva.

Can Peguera o les cases
barates més singulars

La Vil·la Hèlius o Casa Grané: 
esclat de modernisme i esgrafiats florals

Fra Ponce i el seu alumne:
un homenatge als sordmuts

la Barcelona desconeguda 

El barri de Can Peguera
ha sobreviscut com a 
testimoni del passat, 

mantenint el seu 
caràcter obrer

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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HORTA–GUINARDÓ/ Apartat, tranquil, soli-
tari i format per petites cases força antigues,
podria arribar a semblar el carrer d’un poble.
En algunes zones d’Horta sembla que no hagi
passat el temps. Encara conserven l’encant
del principi del segle XX. El carrer d’Aiguafreda
n’és un exemple, i manté els safareigs que
feien servir les dones per rentar la roba de les
famílies benestants.

“CASES DE LES BUGADERES”
En el passat, els pous que hi havia a les cases
d’aquest carrer proporcionaven aigua per
rentar la roba en els safareigs que encara s’hi
conserven. A les “cases de les bugaderes”, les
dones rentaven la roba de la pròpia llar, però
també l’aliena per obtenir uns ingressos
complementaris. 

D’aquesta manera, a Horta, des del co-
mençament del segle XVII i fins ben entrat el
segle XX, hi va haver una indústria casolana
de rentar roba –bàsicament la de la gent be-
nestant de Barcelona, que es podia permetre
pagar la feina que no podia fer a casa–. Molta
roba bruta arribava per la carretera de Barce-
lona a Horta.

I és que a la Barcelona emmurallada i
amb manca d'aigua i espai, la burgesia va
decidir donar la roba per rentar a les buga-
deres d'Horta, un servei que a poc a poc es
va anar incrementant fins a arribar, a l'inici
del segle XVIII, a 80 petites indústries que els
dilluns recollien la roba i la tornaven els dis-
sabtes després d'un ampli procés de neteja,
una pràctica que es va estendre fins al prin-
cipi del segle XX.

La indústria de les bugaderes d'Horta
encara es palpa al carrer d’Aiguafreda

El parc de la Pegaso: 
una illa de pau i desconnexió

SANT ANDREU/ La gran zona verda del barri
de la Sagrera és el parc de la Pegaso, un terreny
dedicat antigament a l’ús fabril i reconvertit,
gràcies a l’acció veïnal, en uns jardins de vege-
tació exuberant. Amb zones d’arbrat, àrees de
joc i un canal que serpenteja pel seu cor, el parc
de la Pegaso és avui dia una illa de pau i des-
connexió dins de la ciutat.

UN PARC AMB HISTÒRIA FABRIL
El passat industrial del barri de la Sagrera està
molt vinculat a l’antiga fàbrica Hispano-Suiza,
convertida, posteriorment, en l’ENASA. L’any
1902 la fàbrica d’automòbils Hispano-Suiza va
adquirir els edificis de la societat Industrial Ha-
rinera Barcelonesa i va ampliar les instal·lacions
per fabricar-hi automòbils de luxe i de compe-
tició. Els cotxes de la Hispano-Suiza van esde-
venir els més elegants i prestigiosos del primer
terç del segle XX. L’any 1946 el govern fran-

quista va nacionalitzar la Hispano-Suiza, que va
rebre el nom d’ENASA. La fàbrica va continuar
l’elaboració de vehicles sota la marca Pegaso
fins a l’any 1970 i va produir els famosos ca-
mions Pegaso.

Un cop va tancar les portes, els veïns en van
reclamar els terrenys per al barri i van aconse-
guir que l’espai transitat abans pels obrers es
convertís en un gran parc obert a tothom. Al ca-
rrer de la Sagrera encara resta en peu la porta-
lada que donava accés a la fàbrica i que avui és
l’entrada principal al pulmó verd del barri.

PASSEJAR I REPOSAR
A l’interior, l’ombra de les palmeres aixopluga
un seguit de bancs de maó vist que conviden
a llegir o a descansar abans d’endinsar-se més
enllà. La vegetació frondosa que s’estén parc
endins i un canal que inicia el seu trajecte una
mica més enllà de la porta prometen un re-

corregut fresc i encisador. Els camins que s’o-
bren entre zones boscoses, les esplanades en-
voltades per plataners, les pèrgoles i els
parterres florits són algunes de les sorpreses
que ofereix el parc.

Entre els elements més singulars destaca
un pop gegant que forma part del pla trans-
versal de l’Ajuntament Ciutat jugable. De fet, “el
Pop de la Pegaso”, com se’l coneix popular-
ment, és una peça singular i molt coneguda
entre els veïns i veïnes del barri. En aquest sen-
tit, un poliesportiu i diverses àrees de joc in-
fantil garanteixen que tothom faci del parc un
espai per gaudir del seu temps de lleure.

Als visitants també els sorprendrà el llac
que separa els dos espais en què es divideix
el recinte, l’inferior i el superior, format per
uns petits turons que són un homenatge als
jardins dissenyats a finals del segle XIX per
l’arquitecte Josep Fontserè. 

L’herboristeria més
antiga de Catalunya

Situada a tocar de la plaça Reial i
fundada el 1818, a l’Herboristeria
del Rei encara es poden trobar una
gran varietat de plantes medici-
nals, tota mena d’olis essencials i,
també, caramels, regalèssia i pro-
ductes ecològics i de cosmètica
natural. Al capdavant hi ha la Trini-
tat Sabatés, reconeguda per la Ge-
neralitat com a Mestra Herbolària
Artesana. Només n’hi ha dues a tot
Catalunya.

PER A SES MAJESTATS
El fundador d’aquesta emblemà-
tica herboristeria, Josep Vilà, va ser
nomenat per la reina Isabel II Her-
bolari de Cambra de SM la Reina.
D’aquí en ve el nom. Ara, la seva
propietària, Trinitat Sabatés, no ser-
veix herbes al rei però continua al
capdavant de la botiga amb tot l’a-
mor pel seu ofici. Neta de pagesos,
sempre ha estimat profundament
la natura i va convertir la seva afició
i passió en el seu modus vivendi.

LA FARMÀCIA D’ALTRES TEMPS
La Trinitat ja no cull les herbes a la
muntanya –ho fan cultivadors pro-
fessionals–, però les continua treba-
llant de la manera tradicional,
aplicant tot el coneixement dels
mestres artesans. Al local manté les
eines antigues amb què les tritura i
barreja i segueix assessorant els
clients que busquen remeis natu-
rals per guarir els seus petits mals. La
visita al local no és només un regal
per a l’olfacte; cal aturar-se a obser-
var atentament els detalls de la bo-
tiga, amb decoració vuitcentista.

Actualment està tancada per
obres de restauració, però ben aviat
tornarà a obrir fent bategar la història.

Ciutat Vella

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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Van sortir al mercat labo-
ral amb la crisi econò-
mica del 2008. Dotze
anys després, quan tot

just començaven a viure amb cer-
ta normalitat, han d'enfrontar-se a
una nova crisi, aquest cop sanitària. 

Ser jove avui dia no és senzill.
“Tenim la sensació de viure en una
espècie d’apocalipsi en la qual res
va bé”, explica el president del
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), Guille Chirino.
Es refereix a la múltiple crisi que
les persones  d’entre 16 i 34 anys
estan vivint actualment: econò-
mica, ecològica, sanitària, laboral,
residencial... 

IMPOSSIBLE EMANCIPAR-SE
En el cas de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, totes aques-
tes problemàtiques tenen una
expressió cruenta, però el pro-
blema residencial pren una di-
mensió encara més dura que a la
resta de Catalunya. L’habitatge
s’ha convertit en un tema central
en les converses d’un jovent que
té la mateixa edat que els seus pa-
res quan aquests es compraven la
primera casa. En el seu cas, però,
i a diferència dels seus progeni-
tors, la idea de tenir un habitat-
ge propi s’ha convertit en moltes
ocasions en un somni. 

Semblen paraules exagerades,
però les xifres no enganyen. En un
estudi publicat pel mateix CNJC el
passat mes d’octubre, es demostra
que cada cop són menys els joves
que s’emancipen. Mentre que l’any
2008 el 32% de les persones me-
nors de 29 anys s’havien inde-
penditzat, ara només ho fan el
24%. L’edat d’emancipació a Ca-
talunya se situa, de fet, als 29
anys, mentre que en altres països,
com per exemple Dinamarca o
Suècia, aquesta xifra gira entorn
dels 20 anys, segons dades de la
Comissió Europea.

L’ATUR I ELS SOUS BAIXOS
Gran part d’aquesta realitat té re-
lació amb l’atur juvenil que re-
gistra Catalunya: mentre que el
2008 se situava al 12,4%, avui gai-
rebé 19 de cada 100 joves estan a
l'atur. Així mateix, els sous tam-
bé resulten determinants per ex-
plicar els motius pels quals els jo-
ves no s’emancipen. El 2010 el sou
mitjà brut d’un jove de 25 anys era
de 1.176 euros, mentre que el
2017 ja només era de 931. 

Amb tot, si hi ha un motiu
principal pel qual els joves de l’à-
rea metropolitana de Barcelona
no abandonen la llar familiar és
el preu dels pisos i la dinàmica
abusiva del sector immobiliari.
“La Unió Europea recomana que
el sou que una persona destini a
pagar la casa giri al voltant del
30%, però actualment aquest
llindar no es compleix en el cas
del jovent, que paga molt més per
l’habitatge”, explica Chirino. 

Al territori metropolità, els
preus dels pisos se situen al voltant
dels 850 euros, més de 100 euros
per sobre de la mitjana catalana.
Aquest fet comporta que, si una
persona jove assalariada volgués

viure sola, hauria de destinar pràc-
ticament tot el seu sou al lloguer.
A la pràctica, els joves dediquen
més del 50% a pagar el pis. En el
cas de la compra d’immobles la si-
tuació és una mica diferent, ja que
segons dades del CNJC els joves
destinarien el 75% del seu sou a pa-
gar la hipoteca si visquessin sols.

NI DE COMPRA NI DE LLOGUER
En aquest sentit, el Javi, un jove
de 25 anys de Sant Fost de Camp-
sentelles que actualment viu a

casa dels seus pares, explica que
ell directament s’ha plantejat
comprar un pis perquè “al final la
hipoteca et surt més barata”. Ho
vol fer sol i per això no té cap
mena d’esperança de trobar un
lloc al municipi on ha nascut i on
el preu del lloguer ronda els 829
euros. Una cosa gens estranya, ja
que el 76% dels joves afirmen que
l’habitatge els impedeix viure allà
on han nascut. “A Martorelles o a
Mollet hi ha pisos més vells i són
més barats, però fins i tot així en-

cara ara no puc plantejar-me
marxar de casa dels meus pares,
perquè una entrada d’hipoteca
ronda els 40.000 euros”, diu el
Javi, el qual explica que el seu sou
és de 1.200 euros mensuals i que,
en el seu entorn, “algú de 25 anys
que guanya això és el ric de la co-
lla”. “Però si pagues 800 euros per
un pis, què et queda per viure?”,
reflexiona. 

“Jo he volgut marxar de casa
des que vaig tornar d’Erasmus
amb 21 anys, però plantejar-me

fer el pas no ho he fet fins ara...
Malgrat que sé que fins que no
pagui el crèdit del cotxe que ne-
cessito per treballar i que s’acaba
d’aquí a dos anys i mig no podré
prendre la decisió d’una manera
realista”, explica. Tot i que sap
que podria compartir pis, ell vol
“independitzar-se del tot”. Per
ara, amb els seus pares hi viu bé. 

En moltes ocasions s’ha estig-
matitzat la joventut metropolita-
na per no independitzar-se, però
el cert és que, com en el cas del

Per a molts joves, la idea de tenir un habitatge propi s'ha convertit en un somni. Foto: Albert Alexandre

Una persona jove que volgués viure sola a l’àrea metropolitana de Barcelona
hauria de dedicar pràcticament tot el seu sou al lloguer. De fet, només un 

de cada quatre catalans menors de 29 anys s’emancipen. Catalunya és una 
de les regions de tot Europa on marxar de casa dels pares costa més

Jove busca pis:
expulsats del mercat
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n La Diana fa tres anys que viu al
Raval de Barcelona. Ho fa amb la seva
parella en uns baixos de 39 metres
quadrats i afirma que el confinament
ha estat molt difícil perquè l’immoble
té poca llum. A més, tot i que ella està
treballant amb un contracte tempo-
ral, la seva parella ha entrat en un
ERTO. El mes de juny va rebre un bu-
rofax de l’empresa Vivenio en el qual
la instaven a renovar el contracte
amb una forta pujada de preu. Dels
520 euros que pagaven passaven a
pagar-ne 750 durant tres anys i, a
partir del quart any, el preu s’enfilava

fins als 1.000 euros. “Això és frau de
llei”, explica la Diana. “I tot això per un
pis amb problemes de calefacció i
unes plaques solars que ens van ven-
dre que mai han funcionat... Fins i tot
vam tenir una plaga de ratolins que
no em van solucionar i per la qual
vaig haver de comprar un gat”, diu. 

“L’única manera de seguir aquí
era assumir el preu, perquè trobar
un pis amb el meu contracte tempo-
ral i amb l’ERTO de la meva parella
era pràcticament impossible; to-
thom et rebutja”, lamenta. Ell va es-
tar molt nerviós durant unes setma-
nes, “buscant pis com un boig”, però
ràpidament va veure que no era via-
ble pagar entre 800 i 1.000 euros

per un pis nou, amb una fiança de
3.000 euros.

La parella havia llogat el pis a Sol-
via, la immobiliària del Banc Saba-
dell, però més tard el va comprar Vi-
venio. Amb tot, qui realment enviava
el burofax no era Vivenio sinó Az-
zam, el servei de gestió immobiliària
del fons voltor Azora. “Azzam és una
empresa que s’encarrega d’apujar els
preus dels pisos per guanyar comis-
sions”, relata la Diana.

Des de fa temps, la jove està vin-
culada al Sindicat de Llogateres i això
la va fer sentir apoderada respecte a

les grans firmes immobiliàries. “Vaig
mirar si a la finca hi havia més pisos
en la mateixa situació que nosaltres i,
quan vaig veure que era així, vaig de-
cidir organitzar el veïnat”, explica la
Diana. Davant d’això, Vivenio va con-
tactar amb ella i li va demanar que
“deixés les pressions”, oferint-li un
contracte de 675 euros durant tres
anys que mai es va concretar en res.
“Volen que fem un moviment en
fals”, alerta.   

El setembre es va allargar la prò-
rroga dels lloguers per la crisi sanità-
ria i fins al 31 de gener la Diana i la
seva parella seguiran pagant un
preu just. Després d’això hauran de
seguir lluitant per una vida digna.

39 m2 i ratolins

Javi, hi ha molts impediments per
poder abandonar la llar familiar,
sigui comprant o llogant.

LA JUNGLA IMMOBILIÀRIA
Quan l’Emma i l’Amaia, juntament
amb dues amigues més, van de-
cidir marxar de casa, van haver de
demanar als pares que les avales-
sin. Ara viuen en un pis al barri de
Gràcia de Barcelona pel qual pa-
guen 1.100 euros al mes i consi-
deren que gaudeixen d’una “si-
tuació privilegiada”. Tenen un pis
amb llum, quatre habitacions
grans i un menjador i cuina es-
paiosos. Reconeixen que en com-
paració amb amics i amigues se-
ves es podria dir que tenen una si-
tuació millor, però quan hi pensen
acaben per concloure que un mer-
cat immobiliari que fa que un
dret es converteixi en un privilegi
no funciona com hauria de fer-ho.

Després de tres anys han ha-
gut de renovar el contracte. “Al
principi ens oferien un augment de
1.000 a 1.100 euros i com que les
coses estan com estan vam voler
acceptar-ho corrents”, expliquen.
Va ser quan van rebre el nou full
de condicions que van començar
a sospitar. “Hi havia clàusules
molt abusives, com per exemple
que la immobiliària no s’enca-
rregaria d’arreglar cap desperfec-

te. Quan vam entrar en aquest pis
no estava en bon estat”, diuen fent
bona l’estadística del CNJC que
afirma que el 28,8% dels joves
viuen en pisos en mal estat i que
el 56% han viscut algun tipus d’a-
bús en els contractes.  

Molts menors de 30 anys des-
coneixen totalment com funciona
el mercat immobiliari quan s’en-
fronten al seu primer lloguer. Pi-
sos en mal estat, preus abusius,
contractes que queden fora de la
Llei d’Arrendaments Urbans, fian-
ces desorbitades... Segons explica
el CNJC, quan es tracta de perso-
nes joves, moltes immobiliàries o
propietaris decideixen no llogar-los
el pis –cosa que és una discrimi-
nació per raó de condició– o hi
veuen una oportunitat per poder
aplicar-los contractes abusius i
molt beneficiosos. “Hi ha un re-
refons de poder adult”, diu l’Em-
ma per afegir que, en el seu cas, el
pitjor moment va ser quan van ha-
ver de renovar el contracte.

En els mateixos termes s’ex-
plica el Marc, de 29 anys. “Em van
voler apujar el lloguer a través
d’una pròrroga d’un any, la qual
cosa és totalment il·legal perquè els
augments de la renda només es po-
den fer si firmes un contracte
nou”, detalla aquest jove que no ha
volgut donar el seu nom real per-

La taxa d’emancipació
a Catalunya ronda
els 29 anys i el 76% dels
joves que marxen de
casa dels pares afirmen
que l’habitatge els
impedeix viure allà 
on han nascut

què encara està en tràmits de ne-
gociació per no haver de marxar del
pis on ha viscut 7 anys. “No són
gens agradables les trucades amb
els propietaris, em violenten molt”,
afirma. En el seu cas, haver entrat
al Sindicat de Llogateres ha fet que
pugui afrontar més tranquil·la-
ment aquestes situacions. “Les
trucades em costen, perquè a nin-
gú li agrada haver-se de barallar,
però com que les preparo amb el
Sindicat estic molt més segur dels
drets que tinc”, conclou.

Tampoc ha volgut donar el
seu nom real l’Aina, de 25 anys,
perquè fa gairebé un any el seu cas
va aparèixer als mitjans de comu-
nicació i va tenir problemes amb la
immobiliària, que l’acusava de di-
famació. El seu cas explica a la per-
fecció la violència del mercat dels
pisos cap al jovent. “Amb la meva
germana llogo el pis on va viure el
meu avi durant més de 50 anys”,
relata. Tot i que amb el nou con-
tracte van començar pagant 450
euros durant el primer any, ja en
el segon els en van exigir 950. “Ac-
tualment fem feines d’economia
submergida i temps parcial men-
tre estudiem”, diu l’Aina. Quan no
van poder fer front als pagaments,
en plena fase de confinament a l’a-
bril, van haver de deixar de pagar
i ara la immobiliària els exigeix

4.000 euros de deute. “Volem
viure a l’Eixample de Barcelona, on
ha viscut la família tota la vida, però
ja des de fa temps viure aquí és im-
possible i hi ha molts desnona-
ments invisibles”, explica. 

ANGOIXA I SALUT
Aquestes històries posen l’alarma
sobre la situació del jovent en el
mercat de l’habitatge. A l’àrea me-
tropolitana el 48,1% de les perso-
nes menors de 34 anys afirmen
que han tingut problemes per
arribar a final de mes i, segons l’En-
questa a la Joventut de Barcelona
2020, un de cada quatre joves ha
tingut dificultats per pagar el llo-
guer a causa de la Covid. Són xifres
econòmiques que n’amaguen d’al-
tres igualment punyents: el 40,7%
dels joves s’han sentit angoixats en
els darrers dos anys per la seva si-
tuació econòmica; el 16,3% han ha-
gut de deixar els estudis o no han
pogut començar els que volien; el
13,8% han reduït el consum d’ali-
ments bàsics i el 10% han reduït o
endarrerit la compra de medicines
i, fins i tot, les visites al metge.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Gairebé un 30% dels
joves viuen en pisos en
mal estat i el 56% han
patit algun tipus d’abús
en els contractes. Un de
cada dos diu que ha
tingut problemes per
arribar a final de mes

La immobiliària va demanar a la Diana que
“deixés les pressions” després que organitzés el

veïnat de la seva finca a favor dels lloguers dignes
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RESTAURACIÓ4El Gremi de
Restauració va exigir el 16 de no-
vembre la dimissió de la conse-
llera de Salut, Alba Vergés, des-
prés que es fes públic un nou es-
borrany de desescalada que pre-
veu una obertura del 30% de la
restauració entre les sis del matí
i les cinc de la tarda. “És una pro-
posta de fireta, no es pot reacti-
var el sector amb condicions de
mínims. Sota l’aparença d’obrir
es manté un tancament encobert
que arruïna encara més les em-
preses”, va afirmar el director del
Gremi, Roger Pallarols, en de-
claracions a TV3.

Segons Pallarols, Vergés està
“clarament superada per la si-
tuació” i és “incompetent”. “To-
thom toca de peus a terra menys

la consellera”, va afegir. El pre-
sident del Gremi va defensar la
proposta dels restauradors, que
inclou una desescalada en tres
fases, i que va afegir que “s’ha fet
seva” la conselleria d’Empresa
dirigida per Ramon Tremosa.

Les paraules de Pallarols
van tenir resposta des del grup
municipal d’ERC. El seu porta-

veu, Jordi Coronas, va afirmar
que “es pot ser crític amb la de-
cisió del Govern però entrar
en valoracions personals és un
error, sobretot quan els resultats
a Catalunya avalen les mesures
decretades”. Coronas, tot i això,
va voler deixar clar que entén i
comparteix la preocupació del
sector de la restauració.

Pallarols és molt crític amb la consellera Vergés. Foto: M. Casado Pla / ACN

El Gremi de Restauració 
exigeix la dimissió de Vergés

Nadal | L’acte d’encesa dels llums, el 26 de novembre
L’acte d’encesa dels llums de Nadal es farà el pròxim 26 de novembre. Enguany
es farà un espectacle artístic dirigit per Sol Picó a la plaça Comercial del Born.
Aquest Nadal s’il·luminaran més de 100 quilòmetres de carrers a tota la ciutat. 

Campanya de JxCat per
reivindicar el comerç de barri
COMERÇ4JxCat ha impulsat
la campanya ‘Compra al barri!’
amb l’objectiu de reivindicar
el comerç local de la ciutat. El 14
de novembre el partit va dur a
terme una primera acció que va
consistir a enganxar 10.000
cartells en els carrers dels en-
torns dels 39 mercats munici-
pals de la ciutat.

Segons la presidenta del
grup municipal de JxCat, Elsa
Artadi, “depèn de tots nosaltres
que el comerç de proximitat

pugui mantenir les persianes ai-
xecades”. Artadi va reivindicar
la importància del comerç local
de la ciutat perquè dona “vida,
llum i seguretat i és el tret defi-
nitori de la ciutat”. La cap de fi-
les de JxCat ho va fer des de da-
vant del Mercat de la Sagrada
Família.

A l’acció del 14 de novembre
hi van participar 300 afiliats,
regidors i diputats a Madrid i al
Parlament de la formació in-
dependentista.

Elsa Artadi mostrant un dels cartells de la campanya. Foto: Carola López

Roger Pallarols creu
que la consellera
Vergés “està superada 
per la situació”
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SALUT4El Departament de
Salut ha aprovat un conjunt de
programes amb una partida de
236 milions d’euros per recupe-
rar l’activitat sanitària ajornada
que es va haver d’aturar a causa
de la primera onada de la pan-
dèmia de la Covid-19. 

Els centres sanitaris van haver
d’alterar la programació durant
els mesos de març, abril i maig
per centrar-se a donar cobertura
als pacients que ingressaven per
coronavirus. A finals de juny es va
reactivar i, des del setembre, ja
s’ha començat a estabilitzar, a l’es-
pera del que pugui passar amb
aquesta segona onada. 

Per exemple, durant el tercer
trimestre s’ha aconseguit realit-
zar el 95% de l’activitat quirúrgi-
ca que es feia el 2019. Unes xifres

que s’han assolit gràcies al “com-
portament i a la responsabilitat
extraordinària que demostren
tots els professionals sanitaris
diàriament”, segons Adrià Co-
mella, director del Servei Català
de la Salut (CatSalut). Comella
també destaca el fet que aquest
personal “en cap moment des
del mes de febrer ha tingut un
període de desconnexió”, ja que
en un principi va haver de fer
front a la primera onada i ara està
recuperant al més ràpid possible
aquest ajornament. La feina, diu,
és “extraordinària”.

La partida de 236 milions
d’euros incentiva la recuperació
als hospitals, assegurant poder
pagar més hores i comprar els
materials i els equipaments ne-
cessaris. Des de Salut es recalca

» Es treballa en tres àmbits: intervencions 
quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes

236 milions d'euros de Salut per

recuperar l'activitat
ajornada als hospitals

Fo
to

s: 
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ENSENYAMENT4Els consellers de Salut i d’Edu-
cació, Alba Vergés i Josep Bargalló, van presentar a fi-
nals d’octubre un acord de col·laboració que duran a
terme amb les ONGs Open Arms i Creu Roja per a la re-
alització dels cribratges en l’àmbit escolar. Aquest acord
permet que les dues entitats s’incorporin formalment
en els equips d’atenció primària del Departament de
Salut per dur a terme els cribratges escolars.

El conseller Josep Bargalló va declarar que l’acord
servirà “per garantir la continuïtat en la política de cri-
bratges a la comunitat educativa”. Concretament, va
assegurar que permetrà “continuar fent cribratges, fer-
ne més i amb més garanties, i que això no signifiqui
una tensió en l’atenció primària”, afegint que, de fet,
aquest acord “ja estava funcionant”. “Creu Roja i
Open Arms ja havien anat a les escoles i ja havien fet
cribratges, ara volem que continuï aquest suport i que
ho faci amb més força”, va detallar.

Per la seva part, la consellera de Salut, Alba Vergés,
va destacar la importància d’aquesta col·laboració amb
Creu Roja i Open Arms per fer proves diagnòstiques
de Covid-19. “Volem arribar allà on es necessita i des-
plaçar-nos-hi”, va afirmar la consellera, la qual, a més
d’agrair la tasca d’aquestes entitats, va subratllar
que la seva feina “permet alliberar i mantenir la pres-
tació de serveis de salut habitual i fer les proves de for-
ma més àgil i completes, i això és molt important”.

Tal com va manifestar Òscar Camps, des d’Open
Arms ja havien fet uns 13.000 tests massius en 22 dies
a escoles de l’àrea metropolitana, mentre que hi ha 20
equips de Creu Roja al territori que en tres setmanes
ja havien fet cribratges a més de 300 escoles.<

Més cribratges escolars
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que l’objectiu primordial d’a-
questa segona onada és no haver
d’ajornar activitat. “No ens podem
permetre tornar a parar-ho tot”,
remarca el director del CatSalut.

PRIORITZANT ELS MÉS GREUS
El Servei Català de la Salut centra
l’anàlisi en tres àmbits als hospitals:
intervencions quirúrgiques, proves
diagnòstiques i consultes. La re-
percussió directa de la caiguda de
l’accessibilitat recau principalment
en el temps de demora dels pa-
cients i en l’activitat dels tres àm-
bits. Cal tenir en compte que una
de les raons per les quals el volum
d’activitat es va reduir va ser per
baixar al màxim la circulació de les
persones als centres sanitaris i
protegir el sistema, que estava
fortament pressionat.

La crisi sanitària va provocar
que es fessin 20.000 intervencions
quirúrgiques menys que l’any an-
terior. 4.000 van ser les actuacions
que es van poder fer durant l’abril,
respecte a les més de 30.000 que
s’havien fet durant el mateix perí-
ode de l’any passat. Xènia Acebes,
directora de l’Àrea Assistencial del
CatSalut, remarca que han “posat
la directa en els processos més
greus, aquells que poden posar en
risc la vida de les persones”. 

La recuperació, detallen des del
Departament de Salut, s’està fent
prioritzant les patologies més crí-
tiques, d’un risc més elevat i amb
més càrrega de la malaltia per a les
persones. I la tendència és positi-
va, asseguren, mentre esperen
poder aguantar el cop de la se-
gona onada de la pandèmia.<

  

TREBALL4El Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies ha reajustat les seves polítiques ac-
tives d'ocupació davant el context de crisi socioe-
conòmica provocada per la Covid-19 i hi destina
185,7 milions d’euros més per fer front a les conse-
qüències laborals de la pandèmia i donar suport a
persones treballadores, microempreses, autònoms
i ens locals. El conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir el Homrani, va presentar aquestes me-
sures a finals d’octubre.

Aquest pressupost es destinarà bàsicament al fo-
ment de la contractació (especialment de col·lectius
amb més risc i dificultats d’accés al mercat laboral);
a ajuts a treballadors per compte propi i microem-
preses per al manteniment de l’ocupació; al foment
de la formació (prioritzant les persones treballado-
res que han estat o estan afectades per un expedient
de regulació d’ocupació); a reforçar les polítiques d’o-
rientació laboral i a donar suport a ajuntaments i con-
sells comarcals per al desenvolupament econòmic

i social local. També inclou una nova partida de su-
port a la inserció laboral de persones amb disca-
pacitat a través dels Centres Especials de Treball.

El conseller el Homrani va destacar que “l’objec-
tiu que centra totes i cadascuna de les accions del De-
partament en aquests moments és donar suport a les
persones, mantenir els llocs de treball i la idea bàsi-
ca que la millor política social és el treball, i el treball
de qualitat”. “Davant un impacte important de la Co-
vid-19 en el món del treball, hem decidit reajustar les
polítiques actives d’ocupació per poder donar una mi-
llor resposta a persones treballadores, microempre-
ses, autònoms i ens locals”, va insistir. “No tenia sen-
tit mantenir una programació clàssica: hem fet una
redefinició en l’actual context, com ja vam fer prè-
viament en el primer pla de xoc per l’ocupació del
maig”, va argumentar el Homrani. Un exemple en són
les ajudes directes a persones autònomes i micro-
empreses amb el compromís de mantenir l’ocupació.
Una convocatòria exitosa que ara s’ha ampliat.<

185,7 milions d’euros més 
en polítiques actives d'ocupació



La temporada 2020-21 havia
començat amb dues victòries
consecutives per a l’Handbol
Sant Martí de Lorenzo Rueda...
però des del passat tres d’octubre
els liles encadenen tres partits
sense guanyar (tres derrotes i un
empat). A aquesta mala ratxa
cal sumar-hi que el partit del pas-
sat diumenge 14 contra el Bordils
va acabar ajornant-se perquè al
parquet del Pavelló de la Verne-
da s’hi va fer un manteniment
amb un producte que va deixar
el sòl amb massa risc de relliscar
per als dos equips.

Així, els de Lorenzo Rueda es-
tan a l’espera que la Federació Es-
panyola fixi una nova data per a
un dels derbis catalans de la Di-
visió de Plata, mentre que la res-
ta de cites de la recta final d’a-
quest mes seran un desplaça-
ment a la pista de l’Atlético No-
vás gallec i, si la pista ho permet,

un derbi el dia 28 contra el Bar-
ça B. El desembre també co-
mençarà a la Verneda, amb un
partit contra l’Sporting Alicante
el dissabte 5 del mes que ve.

EN LÍNIA ASCENDENT
Per la seva banda, l’Handbol Po-
blenou atravessa una dinàmica
positiva després d’un petit sotrac
de resultats que es van concentrar
a finals de l’octubre. Els poble-

novins segueixen intractables a la
Mar Bella (on han guanyat tres
partits i només han cedit un em-
pat contra la Salle Montcada) i es-
tan millorant també les seves
prestacions a domicili.

Els darrers partits del mes
per a l’equip seran a Sabadell
contra un CAS en hores baixes,
mentre que el dissabte 28 l’equip
que passarà per la Mar Bella serà
l’Handbol Banyoles.

L’últim partit dels liles va ser un empat a Pontevedra. Foto: SD Teucro

Mala ratxa del Sant Martí:
quatre jornades sense guanyar
Pau Arriaga
SANT MARTÍ

Esports urbans | La ciutat celebra el 10è ImaginExtreme
El Parc del Fòrum va ser l’escenari, el primer cap de setmana d’aquest mes, del 10è 

ImaginExtreme, una de les cites de referència en action sports i urban lifestyle. Durant els dos
dies es van celebrar proves de modalitats com BMX, scooter, roller freestyle i skateboard.

Derrotes en waterpolo i rugbi:
inicis discrets del CN PobleNou

Els resultats del CN Po-
bleNou en l’arrencada
del curs 2020-21 no es-
tan sent els millors, ni

per al sènior de rugbi ni per al de
waterpolo. I és que, de moment,
els quatre partits que han jugat els
equips s’han saldat amb els ma-
teixos resultats: derrotes.

Els de Yuri Colet van estrenar-
se el passat divendres 13 a la pis-
cina d’un dels cocos de la cate-
goria, el CN Molins de Rei, i tot
i que van donar la cara van aca-
bar cedint (13-9). Més dolorosa,
en canvi, va ser l’ensopegada a
Can Felipa contra el Málaga, en
un partit boig (15-16) que s’havia

jugat uns dies abans. La Latina i
CN Montjuïc (aquest darrer ja al
desembre) seran els pròxims ri-
vals del conjunt poblenoví.

Per la seva banda, el conjunt
de Graham Smith no ha tingut
opcions de guanyar en cap de les
dues primeres jornades. El CNPN
va perdre de forma clara a Sara-
gossa contra la Universidad San
Jorge Fénix (48-0) i a casa con-
tra l’RC l’Hospitalet (12-46). Su-
perat aquest tram exigent contra
dos dels millors equips de la Di-
visió d’Honor B, l’equip tancarà
el mes amb un desplaçament al
camp dels Gòtics i un partit a la
Mar Bella contra l’Akra Bárbara.
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Com respon l’Estat quan se sent amena-
çat, quan veu trontollar el seu ordre o algú
en qüestiona la unitat? Quins mecanismes
s’activen, fins i tot al marge del govern de
torn? Són les preguntes que es fa la pe-
riodista Sara González a Per raó d’Estat (Ara
Llibres), que inclou testimonis de repre-
saliats per l’Estat, així com de Pablo Igle-
sias, Xavier Trias i Jorge Fernández Díaz.

Viu en línia

Llibres

Per raó d’Estat
Sara González

Francesca Piñón ha adaptat el clàssic de
Simone de Beauvoir sobre la violència es-
tructural dels rols de gènere. La dona tren-
cadahavia d’estar a la Sala Tallers del TNC
del 29 d’octubre a l’1 de novembre, però
no va poder ser. Per això, aviat arribarà a
l’espai virtual que ha creat el teatre. Un es-
pectacle val 5€; la temporada sencera, 29.

Al TNC Digital.

Teatre

La dona trencada
Francesca Piñón

Onze cançons (de les quals, tres en català)
formen el nou àlbum de Miki Núñez: Ice-
berg. Des que va sortir d’Operación
Triunfo 2018, el terrassenc ha sabut fer-
se un lloc a la indústria musical del país,
tal com va demostrar amb Amuza–el seu
primer treball, que incloïa èxits com Es-
criurem– i ho ha tornat a fer amb els sin-
gles Me Vale i Viento y Vida, del nou disc.

Música

Netflix ja ha estrenat l’esperadíssima
quarta temporada de The Crown, cen-
trada principalment en la dècada dels 80.
La reina Isabel II (Olivia Colman) veurà
amb inquietud com entren a la seva vida
dues dones: la primera ministra Marga-
ret Thatcher (Gillian Anderson) i Diana
Spencer, que es convertirà en Diana de
Gal·les (Emma Corrin). Tres pesos pesants.

Pelis i sèries

The Crown
Peter Morgan

Iceberg
Miki Núñez

Zoom Festival
La 18a edició del Zoom Festival, el festival internacional

de continguts audiovisuals de Catalunya, se celebrarà
en línia entre el 24 i el 19 de novembre. Sota el lema

‘Believe!’ (creure, en anglès), aquesta edició fa una crida
a la confiança en els productes audiovisuals fets a casa

nostra. El festival s’inaugurarà amb 100×100 Tito, un do-
cumental en record a l’entrenador del Barça Tito Vilano-
va. En total, aquesta 18a entrega comptarà amb 45 pro-

duccions de cinc seccions diferents: Ficció, Cultural i 
divulgatiu, Entreteniment, Esports i Informatius.

K A T Y  P E R R Y

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans dives del pop actual 
Va fer el salt a la fama el 2008 amb ‘I kissed a girl’

Famosos

Col·laborar amb la baixllobregatina Aitana
Han estrenat el remix de ‘Resilient’ de la mà de DJ Tiësto 

Sorpresa positiva
La inesperada col·laboració ha tingut molt bona acollida

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

La de Katy Perry (Santa Bàrbara, Califòr-
nia, 1984) és una de les veus habituals a
les ràdios d’arreu del món des del 2008,

quan es va donar a conèixer amb l’èxit 
I kissed a girl. Anys després, per cert, va

dir que es penedia de la lletra d’aquesta
cançó perquè reproduïa “un parell d’es-

tereotips”. Sigui com sigui, des d’alesho-
res s’ha mantingut com una de les can-

tants més exitoses, arribant a fer el pres-
tigiós concert de la mitja part de la Su-

per Bowl el 2015. Ara, en un any molt es-
pecial per a ella –ha sigut mare per pri-

mer cop amb Orlando Bloom i ha publi-
cat el cinquè àlbum–, ha col·laborat

amb la cantant Aitana per fer el remix
de Resilient. “És un somni fet realitat”, 

ha dit la jove del Baix Llobregat.

| Call of Duty: Black Ops Cold War
El joc de guerra més famós ja té nova entrega, la història de la qual es desenvolupa

en els anys de la Guerra Freda. Disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Xbox Series X.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PEIX BLAU

La llet sencera (i no la desnatada ni la semi) i els seus derivats, 
com el formatge o la mantega, són aliments rics en vitamina D

OUS I ALGUNS BOLETS

LACTIS

SI POTS...

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

i SALUT

Es diu que la vitamina D és la vitamina del sol. I, efectiva-
ment, la llum solar és una font molt important de vitami-
na D. Aleshores, d’on la podem obtenir quan no fa sol? 

Als països nòrdics, on les hores de sol es veuen reduïdes al
no-res durant els mesos d’hivern, és habitual que la gent
prengui suplements de vitamina D. A casa nostra tenim la
sort que el sol ens acompanya tot l’any, però és cert que ara,
amb l’horari d’hivern, en plena tardor (i, per tant, amb força
dies plujosos) i amb la recomanació de no sortir gaire de casa,
la nostra dosi de vitamina D disminueix bastant. 

Però hi ha maneres de fer que el nostre cos continuï re-
bent aquesta vitamina, que és essencial per a la salut dels os-
sos, entre altres coses. En aquest sentit, hi ha aliments que es
poden convertir en els nostres aliats. El peix blau n’és l’exem-
ple més clar: el salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els
peixos que més vitamina D contenen. També en contenen la
llet sencera i els seus derivats, així com els ous (especialment
el rovell) i alguns bolets, com els xampinyons o els xiitakes.
Ara bé, sempre que puguis, deixa que et toqui la llum solar.

La vitamina D quan no fa sol

El salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els peixos 
que més vitamina D contenen i, a més, són rics en Omega 3

Les claus

El rovell de l’ou i alguns bolets, com els 
xampinyons, són fonts de vitamina D

En la mesura que puguis, surt de casa en les hores de sol: 
aquesta és la millor manera d’obtenir la teva dosi de vitamina D
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Pàgines especials

Soc defensora de la idea que afirma
que la millor forma de conèixer un barri
és, simplement, passejar-hi acompany-
ant els seus veïns i veïnes, quelcom
que els polítics sovint correm el risc d’o-
blidar. Al Besòs-Maresme fa temps
que hi som, i hem pogut veure i escol-
tar, de primera mà, els problemes que

la zona arrossega des de fa ja massa
temps.

La Consol va néixer al barri. Des-
criu un dels elements més problemà-
tics: la foscor que porten les nits a
causa d’un enllumenat públic del tot
insuficient. Un fet que, si li afegim la
manca de manteniment de l’espai pú-
blic, incrementa la sensació d’insegu-
retat.

L’Enrique, per la seva banda, viu al
Besòs-Maresme des de fa 43 anys.
Ens explica els greus problemes que
molts edificis tenen al barri. Ens re-
corda la plaga de l’aluminosi, que
afecta uns 1.700 pisos de 37 edificis.
L’envelliment dels habitatges ha ge-
nerat que bona part dels habitants de
la zona visquin amb unes condicions
que, dit de forma suau, tenen molt
marge de millora.

El Besòs-Maresme és un barri que
arrossega problemàtiques estructu-

rals des de fa dècades, i que compta
amb un dels índexs de renda familiar
disponible més baixos de la ciutat. La
zona pateix sobreenvelliment de la
seva població, un alt índex d’atur i un
elevat absentisme escolar, fets que re-
percuteixen en poques oportunitats la-
borals per als joves i també per a les
dones.

Mentre altres barris propers es be-
neficiaven de transformacions urbanís-
tiques com les de Diagonal Mar, el
Besòs-Maresme es deteriorava, empit-
jorant clarament les condicions de vida
d’un veïnat que des de fa anys va deci-
dir alçar la veu. Un crit de denúncia i ati-
pament davant fenòmens com les
ocupacions il·legals d’habitatges per
part de màfies o la pèrdua d’activitat
productiva de la zona, que ha provocat
l’abandonament de molts locals i naus.

Vivim temps excepcionals. La pan-
dèmia i els seus efectes han afegit en-

cara més elements d’incertesa i de
canvi a una societat que ja des del
2008 viu convulsament i en constant
crisi. I és en aquest context complicat
quan les administracions públiques
han de donar el millor de si mateixes
per oferir respostes a la ciutadania. Ar-
romangant-se, donant exemple, sent
ambicioses i proposant solucions.

També és necessari que ho faci l’A-
juntament de Barcelona. El govern
Colau-Collboni recentment va presen-
tar la nova ronda d’inversions del Pla
de Barris. Una mesura que ens va por-
tar el de sempre amb els darrers
equips de govern de comuns i socia-
listes: molt bones intencions però poca
ambició, poca concreció, recursos in-
suficients i una nul·la visió estratègica
de ciutat.

La transformació del Besòs-Ma-
resme no pot esperar més. El barri ne-
cessita l’empenta de la institució a
través del Compromís Besòs-Maresme
proposat per Esquerra, aprovat el dar-
rer plenari, i que fixa les bases per a la
renovació total del barri.

Un pla que, en 15 anys, aspira a
transformar d’acord amb cinc línies
d’acció el Besòs-Maresme i la resta de
l’Eix Besòs. La construcció d’habitatge
de lloguer social; la millora dels punts
foscos i de l’espai públic en general al
barri; l’establiment d’ajuts per a la re-
habilitació d’edificis i la rehabilitació
energètica; la posada en marxa de me-
sures de reactivació econòmica i d’in-
serció sociolaboral i, per últim, la
confecció d’un pla de seguretat espe-
cífic per a la zona.

És hora de ser valents. No valen
vacil·lacions ni mesures tímides o més
promeses incomplertes. És moment
d’aprofitar el potencial de la zona i tre-
ballar per a la reconversió i perquè el
compromís de l’Ajuntament i tota la
ciutat amb el barri del Besòs-Maresme
sigui una realitat aquest mandat. Terri-
tori d’esperança i de futur que pot con-
vertir-se en viver de les millors idees i
perspectives de recuperació per a tota
Barcelona. 

Compromís Besòs-Maresme:
esperança i futur per al barri

Elisenda Alamany
regidora adscrita al districte de Sant
Martí i consellera metropolitana

@ERCSantMarti

Sant Martí

www.instagram.com/ercsantmarti/ santmarti@esquerra.cat
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