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“Si hagués estat un home, ho
hauria tingut més fàcil i tot hau-
ria anat més ràpid”. Ho diu Anna
Navarro, la dona més influent del
món en tecnologia del 2020 se-
gons la revista Analytics Insight,
però també la dramaturga, di-
rectora de teatre i actriu Lara
Díez. I ho podrien dir tantes al-
tres dones de tot arreu. 

Darrere d’aquesta realitat hi
ha el concepte del sostre de vidre,
la barrera invisible que impedeix
o dificulta l’ascens de les dones en
la seva carrera professional. Si bé
encara queda molt per trencar-lo,
el cert és que cada cop té més es-
querdes gràcies a dones d’àmbits
tan diferents com l’esport, la po-
lítica, la cultura i la tecnologia. 

EL 2% DE SILICON VALLEY
“A Silicon Valley, les dones amb
càrrecs executius som el 2%”.
Anna Navarro, coneguda pro-
fessionalment com Anna N.
Schlegel, forma part d’aquest re-
duït grup: és la vicepresidenta de
NetApp, empresa líder en em-
magatzematge de dades. Ara,
molt sovint la posen d’exemple
quan es parla de trencar el sos-
tre de vidre, però el procés per ar-
ribar fins aquí no ha estat preci-
sament un camí de roses. 

“Has de ser súper forta men-
talment perquè et diuen de tot”,
assegura aquesta catalana nas-
cuda el 1968, que viu a Califòrnia
des de fa uns trenta anys. Al
principi, molts companys no se
la prenien seriosament i només
li preguntaven per la seva pro-
cedència, el seu accent i poca cosa
més. “Has de dir: «Creus que no
ho podré fer? Doncs ara ho faré
tres vegades més ben fet»”, sen-
tencia. Des que té una bona po-

sició al sector, Navarro no ha dei-
xat de treballar per obrir portes
a més dones i, quan ha calgut,
s’ha discutit amb companys que
han contractat un home on hi po-
dria haver anat una dona. 

“A les corporacions no hi ha
diversitat”, lamenta Navarro, que
explica que, a la cúpula de les em-
preses, normalment hi ha molts
homes i potser una dona blanca,
mentre que a baix és on hi ha les
persones racialitzades. I és que no
podem oblidar que el sostre de vi-
dre és encara més gruixut si, per
exemple, no ets blanca, ets trans
o ets de classe baixa.

Navarro combina la seva fei-
na amb la tasca que fa des de cinc
ONGs, una d’elles, Women in Lo-
calization, dedicada a fomentar
el lideratge femení formant dones
per ser directives. “La vam im-
pulsar tres dones i ara en som
més de 6.000”, afirma orgullosa.

LIDERATGES QÜESTIONATS
Ser dona i accedir a un càrrec de
poder implica, molts cops, su-
portar la desconfiança de qui
creu que no mereixes ser on ets.
Qui ho sap prou bé és Dolors Sa-
bater, candidata a la presidència
de la Generalitat per la CUP-Gua-
nyem i exalcaldessa de Badalona.

Mentre va liderar el govern
municipal, es va trobar amb ho-
mes que li deien com havia de fer
la seva feina, des de càrrecs de
l’administració fins a líders de la
societat civil. “Es pensaven que
seria feble i manejable, i els va
sorprendre que actués amb fer-
mesa, sobretot en àmbits asso-
ciats als homes, com la seguretat
o l’urbanisme”, recorda Sabater.

D’altra banda, l’exalcaldes-
sa de Badalona assenyala tam-
bé que, a l’hora de criticar una
dona política, “s’arriba a un ni-
vell d’agressivitat i de desquali-

ficació pitjor que el que pateixen
els homes”.

ESCRIT I DIRIGIT PER... UN HOME
Lara Díez també s’ha trobat amb
companys que han intentat me-
nystenir la seva feina com a dra-
maturga i directora, argumentant
que “ara et contracten més pel fet
de ser dona”, cosa que no és
certa. “Fins ara, hem viscut en un
món escrit i dirigit per homes. Hi
ha més actrius que actors, però la
majoria de directors són homes
i els papers són majoritàriament
masculins”, apunta Díez, que re-
corda que la ficció té la capacitat
de normalitzar determinats com-
portaments i situacions. 

Precisament, el teatre català es
troba en un moment clau per fer
fora el “masclisme normalit-
zat” –en paraules de Díez–d’ins-
titucions com l’Institut del Teatre
de Barcelona o l’Aula de Teatre de

Lleida. “Espero que això sigui im-
parable”, diu amoïnada pel tema
però esperançada pel canvi.

“SUPERA PAU GASOL”
La capitana de la selecció espa-
nyola de bàsquet i de l’Uni Girona,
Laia Palau, té 12 medalles inter-
nacionals. Per a la majoria de mit-
jans, la manera d’explicar-ho és dir
que “supera Pau Gasol”. “No m’in-
teressa que em comparin amb els
homes”, reconeix Palau, tot i que
admet que “són els coneguts”.
Creu que això podria canviar si s’a-
postés més pels equips femenins. 

Més enllà del reconeixement,
Palau recorda que el problema és
que el bàsquet femení “té menys
recursos i pitjor estructura”. “El
futur ideal seria no haver de re-
calcar el gènere i dir simplement
que soc atleta, però de moment
hem de seguir visibilitzant l’es-
port femení”, conclou.

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

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

Anna Utiel
BARCELONA
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La lupa

L’empresonament del cantant Pablo Hasel
va donar lloc a nombroses protestes i, du-
rant diverses nits, també a enfrontaments
entre manifestants i policia. Van tornar a

Barcelona, i a moltes altres ciutats de Catalunya, les bar-
ricades de foc, les corredisses i també les persones fe-
rides. En alguns casos, ferides de gravetat, com la noia
que va perdre un ull per un impacte d’un projectil de
foam que hauria d’haver estat disparat per sota de la
cintura, segons el reglament. 

Algunes escenes recordaven la tardor del 2019, amb
les protestes postsentència i l’anomenada batalla
d’Urquinaona. Ara el motiu era un altre, el context és
molt diferent i la intensitat i l’extensió han sigut me-
nors. I hi ha hagut novetats significatives, com els sa-
quejos de comerços. Però és fàcil trobar-hi un fil de con-
tinuïtat, perquè són dos episodis amb característiques,
protagonistes i ubicacions força semblants. 

El context polític en què s’encén l’espurna és el ma-
teix, salvant totes les distàncies. Un Estat en un pro-
cés de degradació i involució democràtica, en el qual
l’exercici de drets fonamentals és tractat, cada vegada
més, com un afer penal. La causa principal d’aquesta
involució són les reformes legislatives, com la llei Mor-
dassa, aprovades majoritàriament pel PP però que el
govern PSOE-Podemos no ha revertit. En bona part és
l’herència enverinada de la darrera etapa de la lluita con-
tra ETA, quan es va generalitzar una doctrina “anti-
terrorista” expansiva. Però no és qüestió, només, de lleis:
un dels factors principals d’aquesta involució és l’ac-
titud cada cop més reaccionària del poder judicial, que

s’ha expressat en el cas del Procés amb molta cruesa,
però que també afecta altres causes. 

Però a més d’aquest context polític de retallades de
drets, hi ha un context social que cal tenir molt en comp-
te si volem entendre el que passa. Les generacions més
joves són les que pateixen més la precarietat i la man-
ca de perspectives. I la crisi del coronavirus ha agreu-
jat encara més aquesta divisòria, que és social però tam-
bé generacional, entre els que tenen una estabilitat la-
boral i vital i els que viuen en la precarietat i la incer-
tesa, sense perspectives de sortir-ne. Ara, amb l’atur ju-

venil disparat, les universitats tancades i els espais de
socialització del jovent clausurats, la situació encara s’a-
greuja més. Nombrosos estudis mostren que els joves,
tot i que en termes de salut estan poc afectats, són els
que estan pagant un peatge econòmic i psicològic més
elevat per aquesta crisi.

Tot això, evidentment, no és debades. Quan a més
de vulnerar drets com la llibertat d’expressió es permet
que creixin les desigualtats, es castiga especialment el
jovent i se li tanquen les portes vitals és habitual que
hi hagi esclats de protesta molt disruptiva. I, de vega-
des, que derivi cap al vandalisme i la violència. Ho hem

vist abans en moltes altres ciutats del nostre entorn: per-
què tot i que Barcelona (la Rosa de foc) té una llarga
tradició de barricades i protesta dura, no és pas una ex-
cepció. Londres, París, Milà, Atenes, Los Angeles i mol-
tes altres ciutats han viscut episodis semblants als de
Barcelona, i sovint de molt més abast.

Davant d’aquesta realitat, el discurs moralista o, pit-
jor, el de criminalització del jovent no ofereixen cap so-
lució. Pot ser útil políticament per a alguns partits d’or-
dre, o pot reconfortar sectors socials que se senten ame-
naçats per aquesta inestabilitat. Però no soluciona res.
Seria molt més útil acabar amb les vulneracions de drets
fonamentals i reformar la legislació i el poder judicial.
I, sobretot, afrontar problemes de fons, com l’atur ju-
venil, la precarietat laboral i fenòmens com la segre-
gació i l’abandonament escolar del jovent que generen
el caldo de cultiu per a aquests esclats.

D’altra banda, però, l’experiència històrica també
ens assenyala una altra realitat. Aquests esclats pun-
tuals de ràbia, que es transformen en episodis d’al-
darulls al carrer que duren uns quants dies, rarament
serveixen per canviar les coses. I, de vegades, poden
ser contraproduents per als moviments socials, per-
què els allunyen de sectors que podrien ser aliats. La
història de molts moviments transformadors, tant dels
que han tingut un cert èxit com dels que no, ens de-
mostra que l’organització, la constància i l’estratègia
són elements fonamentals. Per això, la idealització de
les barricades, que sovint generen una certa fascina-
ció estètica (riot porn, se’n diu en anglès), tampoc no
fa cap favor als moviments ni als seus objectius.

per Jordi Muñoz

Tornen les barricades

Fo
to

: L
au

ra
 F

íg
ul

s/
A

C
N

El discurs moralista o, pitjor, 
el de criminalització del jovent 

no ofereixen cap solució

No hi ha evidència que
la vacuna d’Oxford i

AstraZeneca provoqui
trombosi. Alguns països han decidit
aturar-la per principi de precaució, no
perquè tinguin la certesa que en pro-
voqui. Sabeu el que sabem del cert que
en provoca? La Covid: és una de les
complicacions habituals.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ma germana treballa
de metge a Mallorca,

viu sola i no la veig des
de Nadal. No pot venir a casa ni anar
jo a vore-la ara que tindrà vacances,
però sí que es pot inundar l’illa d’ale-
manys. A vore si cap expert a la sala
m’ho explica ben a espaiet, que ho pu-
gue entendre.

@_MariaCliment

Una de les meves afi-
cions preferides és veu-

re com les persones que
Catalunya erigeix en algun moment a
la categoria d’herois perden comple-
tament l’oremus i acaben reduïts a la
caricaturització d’ells mateixos, sobre-
vivint a base dels elogis d’una capelleta
de fans fidelíssims.

A la universitat hi havia
un professor de Perio-

disme que deia que quan
feies una notícia l’havia d’entendre “la
tieta de Cincinnati”. Ja em diràs com ex-
plicar-li a la tieta de Cincinnati el po-
llastre PP-Cs-PSOE a les comunitats
autònomes i les negociacions pel Par-
lament de manera breu i clara.

@adrisantaa@damesonpareras@gmnzgerard
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L’Handbol Sant Martí afronta 
10 finals per salvar la categoria1

2
Ajudes de fins a 50.000 euros per potenciar
l’economia i el comerç dels barris

Una comissió dissenyarà les millores per 
al Besòs i el Maresme dels pròxims 15 anys

Recta final del primer tram del curs 
per a l’Handbol Sant Martí

L’any del tràfic de marihuana

El + llegit líniaSantMartí.cat

3

4

5

A les xarxes

@324cat: Sánchez reconeix a Iglesias l’a-
portació com a vicepresident del govern el
dia que el líder de Podem ha dit que plega
per presentar-se a les eleccions de Madrid.

@EvaPiquer: I si reprenen ja la vacunació
amb AstraZeneca amb voluntaris que as-
sumeixin aquest hipotètic risc? Jo m’hi
apuntaria.

#AturenAstraZeneca

@albertpratviver: Borràs (JxCat), presi-
denta. Caula (ERC) i Granados (PSC), vice-
presidentes. Pedret (PSC), Cuevillas (JxCat),
Juvillà (CUP) i Wagensberg (ERC), secretaris.

#LaMesaDelParlament #IglesiasAMadrid

Els semàfors

La plataforma No Volem Cuines
Fantasma ha nascut a la Verneda
i la Pau per lluitar contra el
projecte que preveu fer una

macrocuina al carrer Puigcerdà.
L’entitat, però, se centrarà en tota
la ciutat per mostrar el seu

rebuig a aquest tipus de negoci. 
pàgina 10No Cuines Fantasma

El Gremi, amb el suport de
l’Ajuntament i la Generalitat, 

ha editat el llibre ‘Resilients’, que
inclou un centenar de retrats de
propietaris i treballadors de bars
i restaurants de la ciutat fets
durant la primera desescalada

de la pandèmia. 
pàgina 16Gremi de Restauració

Després d’un empat i dues
derrotes en els primers tres

partits del curs, el Júpiter de Javi
Cuesta va aconseguir la seva
primera victòria en el darrer

partit. Després del 2-1 contra el
Mataró, el tècnic gris-i-grana 

va elogiar l’equip.
pàgina 20CE Júpiter

Safata d’entrada

El 22 de febrer es va celebrar
el dia per la igualtat salarial
per reivindicar el mateix

salari pel mateix treball, inde-
pendentment del gènere de les
persones. La bretxa salarial casti-
ga econòmicament les dones, ja
que són les que pateixen discri-
minacions que encara persisteixen
per a l’accés, la permanència i la
promoció en l’ocupació.

Tothom reconeix que les dones
perceben un salari anual inferior
en més de 5.000 euros al dels ho-
mes, sent la bretxa salarial el re-
sultat més visible de la desigual-
tat i la discriminació que pateixen
les dones en el mercat laboral.
Malgrat els avenços aconseguits en
el conjunt de la Unió Europea, la
plena igualtat de gènere continua
sent l’assignatura pendent de la
majoria dels seus estats membres.

Un dels factors que més inci-
deix en la bretxa salarial de gène-
re és el treball a temps parcial. A
Espanya, el 25% de les dones as-
salariades treballen a temps par-
cial, mentre que en el cas dels ho-
mes només arriba a un 7%. A més,
el treball domèstic recau fona-
mentalment en les dones, una
feina no reconeguda ni remune-
rada.  Aquesta bretxa salarial con-
tinua en les pensions, ja que les do-
nes arriben a cobrar un 35% me-
nys de pensió que els homes.

El 8 de març va ser el Dia de
la Dona i, després de molts anys
pregonant i lluitant per la igual-
tat salarial entre homes i dones, la
realitat, que és tossuda, ens diu
que les dones d’aquest país, quan
es jubilen, perceben la meitat
que cobraven durant la seva eta-
pa laboral. Per això, les dones en

La bretxa de gènere
per Pedro Jesús Fernández

general i les pensionistes en
particular han reivindicat un
any més els seus drets. Una ve-
gada més han dit prou, i aquest
prou no s’esgotarà fins que la
igualtat real i efectiva entre ho-
mes i dones sigui una realitat,
aquí i arreu del món.

Diuen les cròniques que els
antecedents del dia de la dona
es remunten a mitjans del segle
XIX, quan la Revolució Indus-
trial va fer que àmplies capes de
la població femenina dels sec-
tors més populars de la socie-
tat s’incorporessin al món la-
boral, sense que això les eximís
de les seves ocupacions a la llar
i amb la família. La duresa de
les condicions de treball va
acabar provocant que moltes
d’elles s’organitzessin i es mo-
bilitzessin per demanar una
sèrie de millores.

Aquestes primeres mobilit-
zacions es van multiplicar arran
de diversos accidents, alguns
dels quals tràgics, que van tenir
les dones treballadores com a
protagonistes. És el cas de l’in-
cendi de la Triangle Shirtwaist
Company de Nova York, que el
25 de març de 1911 va acabar
amb la vida de 142 obreres,
moltes d’elles immigrants ita-
lianes i jueves. Dos anys més
tard, es va acordar establir una
data per commemorar el dia de
la dona, el 8 de març. A Espanya,
va ser amb el ressorgiment del

feminisme, a les dècades dels 60
i els 70, quan es va tornar a po-
sar d’actualitat.

El Dia Internacional de les
Dones és un moviment polític
que lluita pels drets humans, la
igualtat i la justícia i, tot i que s’ha
avançat força en la igualtat de
drets entre homes i dones, en-
cara queda molta feina per fer
per aconseguir la plena igualtat.
Per això cal continuar treballant
i educar els nostres infants en els
valors de la igualtat de gènere i
posar en relleu la lluita feminista
i la perspectiva de gènere des
dels primers trams educatius
fins a la universitat.

Cal trencar definitivament la
bretxa de gènere i que les dones
gaudeixin dels mateixos drets
econòmics i socials que els ho-
mes. Cal aconseguir que les em-
preses incloguin la visió de gè-
nere i la lluita contra les desi-
gualtats salarials; que la mater-
nitat no sigui motiu d’expulsió ni
discriminació en el món laboral.
Cal donar visibilitat al treball do-
mèstic no remunerat i reivindi-
car la corresponsabilitat real en
les tasques de cura i el dret al
temps personal. Cal posar fi a la
discriminació i defensar els drets
socials i els serveis públics per a
tothom. I cal posar fi a la vio-
lència masclista present a la
nostra vida i responsable de
l’assassinat cada any a Espanya
de centenars de dones.
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Mirada pròpia

Continuem vivint una situació d’emergència sa-
nitària sense precedents. És cert que, amb la
vacunació contra la Covid-19, comencem a
veure la llum al final d’aquest llarg túnel. Però,

tot i l’esperança que ens dona poder arribar al final d’a-
quest context excepcional, no hem d’oblidar que con-
tinuem encara immersos en la pandèmia i en les res-
triccions globals, i patint-ne les conseqüències. I em re-
fereixo, especialment, a sectors com el del turisme.

La Covid-19 està sent una cursa de resistència per
al turisme, un àmbit que, a casa nostra, representava
el 12% del PIB. Aquesta xifra ja ens dona una idea de
la seva importància i fortalesa, i per això ara més que
mai cal persistir i dedicar totes les nostres forces a po-
der encarar una recuperació pro-
gressiva. 

Gestionar la pandèmia serà el
gran repte que tindrà sobre la tau-
la el pròxim Govern de Catalunya,
conscient com és de la magnitud
de l’impacte de les mesures que ja
s’han pres, en tots els àmbits de la
societat. Caldrà tenir-ho molt en
compte, perquè els seus efectes
cap a un sector com el turístic, tan
transversal i connectat amb la
resta, són encara més notables.  

Amb la temporada d’estiu a
l’horitzó, ara la prioritat és la re-
cuperació més immediata. Però el
nou equip de Govern haurà de tre-
ballar, en paral·lel, en el mitjà i el
llarg termini, és a dir, en plante-
jar i definir quin model de turisme pretenem, i fer-ho
a partir del canvi de paradigma que haurà suposat aques-
ta crisi sanitària, econòmica i social.   

Entenem que la reactivació serà progressiva. Però,
perquè aquesta sigui sòlida i permeti els canvis de fu-
tur necessaris i la seva transformació cap a millor, cal-
drà dur-la a terme entre tots els agents del sector, acom-
panyant-los i escoltant-los. El turisme és un dels prin-
cipals motors econòmics de Catalunya i tots hi hem d’a-
postar amb fermesa, també des del sector públic.

EL CONSENS POLÍTIC, FONAMENTAL
Des del CETT, com a centre universitari de referència
en turisme, hoteleria i gastronomia al nostre país, te-
nim la vocació de generar i aportar coneixement al sec-

tor. I, en un moment com l’actual, aquest coneixement
i expertesa esdevenen imprescindibles. Coincidint
amb les eleccions al Parlament de Catalunya, l’últim Ob-
servatori CETT va reunir els candidats i candidates per
conèixer les seves propostes. 

La gestió de la pandèmia i les mesures que encara
caldrà prendre –i que tenen uns efectes que poden es-
devenir demolidors per al sector–van conformar un pri-
mer bloc d’aquest Observatori CETT. Totes les forces po-
lítiques van coincidir en la necessitat de donar al sector
tot el suport perquè es recuperi, a través d’ajudes directes
i indirectes, i d’actuar des de les administracions per-
què el turisme torni a les xifres d’abans. Entenc que això
només es podrà aconseguir, esperem que més d’hora que

tard, si s’ajuden les pimes, els treballadors del sector i
els autònoms i s’estimula la demanda, des d’una efec-
tiva entesa de totes les administracions i des d’una bona
coordinació entre l’àmbit públic i el privat. 

El  model de turisme del futur, ja amb els llums llargs
posats, va generar força consens entre els representants
de les forces polítiques, sobretot a l’hora de concloure
que el turisme ha d’evolucionar cap a un model fona-
mentat en la sostenibilitat. 

Al CETT ens satisfà que, en les dues qüestions clau
per al sector –les ajudes per a la seva recuperació i  la
definició de les bases del model futur–tots els grups po-
lítics hi coincidissin. Però aquests consensos amplis cal
concretar-los. I aquí és on el sector demana acords clars
i efectius, i que se l’escolti. 

A aquestes dues grans prioritats per al sector n’a-
fegeixo una tercera, que estic convençuda que és clau:
la formació. Tots els partits van coincidir també en la
necessitat d’apostar i impulsar una formació que res-
pongui a les necessitats del sector, les noves tendències
i els valors d’un turisme responsable. Per això, des de
l’àmbit educatiu també calen tots els suports possibles
per donar impuls tant a la formació dels joves que vo-
len dedicar el seu talent al turisme com a la formació
dels professionals que ja s’hi dediquen i que caldrà que
es posin permanentment al dia per donar respostes ade-
quades als reptes que es plantegin.

És hora, doncs, que els nostres representants pú-
blics prenguin decisions fermes, d’acord amb el sec-

tor, per garantir el futur d’un àm-
bit molt tocat, que vol tornar a ser
potent i competitiu i que tants be-
neficis –de tota mena–ha apor-
tat al conjunt de la societat. Si-
tuacions extraordinàries recla-
men mesures extraordinàries a
favor del sector. I, per això, cal un
veritable pacte nacional que ge-
neri un gruix de confiança gene-
ral, amb mesures valentes i de-
cidides. No és el moment de ta-
par forats. A l’Observatori CETT
es van apuntar prou propostes
que es fa necessari materialitzar.   

Ara és el moment de plan-
tejar-nos tot allò que era millo-
rable abans de la pandèmia.
També d’entendre que aquesta

pandèmia ens dona l’oportunitat de reescriure el fu-
tur del turisme. Aprofitem-ho, des del rigor de les
dades i la recerca; des de la voluntat de fer un gran
salt endavant.  

Tenim un territori d’una riquesa excepcional,
amb destinacions urbanes de referència, espais naturals
molt diversos i un patrimoni envejable. En això tot-
hom hi està d’acord. Però això ja ho tenim. Ara cal cons-
truir ponts i generar consensos per atraure un turis-
me responsable, sostenible i respectuós. 

En bona part, aconseguir-ho està en mans del nou
Govern català i les administracions locals. I del ma-
teix sector. Conjuntament.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

Per un turisme sostenible
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El futbolista Ángel Di María va haver de deixar el terreny dejoc mentre jugava amb el PSG contra el Nantes. El motiu:
uns lladres havien entrat a robar a casa seva i volien segrestar
la seva família. Finalment, tot va quedar en un gran ensurt.

Un conductor dona positiu de totes les drogues que es
poden detectar en un control. L’home, que circulava

per la Ronda Litoral de Barcelona, havia consumit
marihuana, cocaïna, heroïna i un llarg etcètera. 

La periodista Anna Punsí explica a Twitter que han detingutun home a Olesa de Montserrat per, presumptament, haver
matat un altre home. Diu que ha passat a les 5 de la matinada.
Un usuari, molt preocupat, pregunta: “I el toc de queda?”

“Adquisició d’una cinta de córrer per al seu ús al
domicili del ministre”. Preu: 2.770 euros. És una

despesa del Ministeri d’Interior que ha causat indignació,
sobretot cap al ministre Fernando Grande-Marlaska

LA FOTOJob Vermeulen / ACN
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Li hem sentit dir fa dies al vicepresident del govern
espanyol que no mana prou. Es queixa Pablo Igle-
sias que els galons institucionals que porta grà-
cies als seus votants no són suficients per fer i des-

fer la realitat social conforme a la seva voluntat.
Contra el que podria pensar-se, el senyor Iglesias no

es queixa del seu soci de govern i de les dificultats d’en-
tendre’s amb la gent del PSOE. No. La queixa del vice-
president es fonamenta en el fet que existeixen contra-
poders que sense passar per les urnes fan tot el possible
per fer-li la guitza; sigui torpedinant les seves iniciatives
legislatives o fins i tot buscant-li les pessigolles en assumptes
que afecten la seva esfera privada. Entre aquests col·lec-
tius organitzats que conspiren per fer-li la traveta cita els
mitjans de comunicació, els grups de pressió de tarannà
econòmic o la magistratura.

Si el senyor Iglesias hagués nascut ahir, entendríem
aquest lament de ploranera. Però com que el vicepresi-
dent té una sòlida formació en ciència política hem de su-
posar-li coneixements sobre la importància dels contra-
pesos que escapen del control governamental per, des d’u-
na estricta lògica democràtica de confrontació d’interes-
sos i arguments, evitar-ne l’abús o torçar la seva volun-
tat per considerar-la equivocada.

Pablo Iglesias oblida, a més a més, que si és vicepresi-
dent és gràcies a l’artefacte polític que va poder quallar des-
prés del moviment del 15M, que precisament va actuar com
un contrapoder –en aquest cas d’arrel social– per alterar
l’agenda política dels governs d’aleshores. Ho va fer, tot si-
gui dit, aprofitant els mateixos mitjans de comunicació que
al vicepresident tanta nosa li fan ara.

Per no amagar-nos en subterfugis direm que aquest
lament de Pablo Iglesias oculta una visió autoritària de
l’exercici del poder. Res estrany en la seva cultura polí-
tica, d’altra banda. 

La lògica té tres passos i és la que segueix: s’assenya-
la l’antic governant com a membre de la casta i enemic
del poble i es promet canviar-ho tot per a bé un cop se l’ha-
gi fet fora i sigui substituït per un mateix. Quan això ha
passat, s’argumenta que els canvis que s’havien promès
no són possibles, perquè el poder públic és massa dèbil
per actuar com a motor de transformació. S’afegeix que
la democràcia, en realitat, està segrestada i que els po-
derosos l’han buidada de sentit i a les institucions només
hi queda el poder formal, no el real. Arribats aquí, es pro-
mouen les iniciatives legislatives que calgui per enfortir
els poders del governant perquè tingui, ara sí, prou for-
ça per esborrar els altres contrapoders. No inventem res,
aquest és un model ja experimentat i provat moltes ve-
gades. Seria, posem per cas, el model les conseqüències
del qual pateix ara mateix la bona gent de Veneçuela.

Les apel·lacions al poble, com a única font abstracta
de legitimitat, són sempre perilloses i de manera cons-
cient o inconscient no anticipen res de bo. Els líders del
Procés català també n’han abusat i n’abusen des de fa
temps. La dreta espanyola tampoc no n’és una excepció
i es compten per infinites les apel·lacions al poble espa-
nyol del qual ells en són els únics representants. Com si
guanyar les eleccions, sigui per molt, sigui per poc, o sen-
zillament tenir un grapat de vots a la butxaca, et con-
verteixi en una espasa flamígera enviada directament pels
Déus per esculpir el món al teu gust. Invocar el poble és
la manera més fàcil d’abaratir el debat democràtic. Cal
sospitar-ne sempre quan el nostre interlocutor ho ha con-
vertit en hàbit.

La legitimació institucional de la violència que s’ha pro-
duït arran dels incidents protagonitzats per grups mino-
ritaris en el marc de les manifestacions per la llibertat d’ex-
pressió pertany també a aquesta mirada certament per-
torbadora sobre els espais de convivència. 

Hem sentit les apel·lacions al poble o al jovent, aga-
fats a l’engròs i sense establir cap diferència entre ma-
nifestants i violents, per justificar comportaments in-
justificables. S’ha actuat com si s’hagués fet realitat la pan-
carta que, d’un temps ençà, es veu a les manifestacions
i que porta escrita la llegenda “El poble mana, vosaltres
obeïu”. Talment com si estiguéssim en temps de la Re-
volució Francesa.  

Justificant la violència –o trigant una setmana a des-
marcar-se’n clarament–, els nostres governants sembla
que hagin volgut fer cas a aquest mandat imperatiu d’u-
na entelèquia anomenada poble. I fent-ho han oblidat una
vegada més –i ja en van unes quantes– que el poble al
qual diuen obeir ni és tot el poble ni n’és la part majori-
tària. És la que més crida, això sí. 

L’any 2015, l’aleshores candidat a la reelecció a la pre-
sidència de la Generalitat, Artur Mas, va fer girar la seva
campanya electoral al voltant de l’eslògan “La voluntat
d’un poble”. Als cartells hi apareixia el candidat amb els
braços ben oberts, com si en la distància volgués abra-
çar tots els catalans contra el seu pit. Al seu llibre de me-
mòries publicat recentment reconeix que va ser un er-
ror, perquè a molta gent li va generar reticències obser-
var tan clarament com pretenia identificar-se la volun-
tat sencera d’un poble amb un candidat. 

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

Els pobles –o els joves, 
els vells o qualsevol

col·lectiu– són massa
grans, matisats i plurals
perquè ningú en pugui

parlar en nom seu sense
introduir-hi matisos. 

Per molts vots que tregui 
a les urnes. Se'ls ho ha

d'anar recordant a tots,
perquè el poder, fins i tot
quan es considera que no

se'n té prou com Pablo
Iglesias, emborratxa

“
“

per Josep Martí Blanch

En nom del poble
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@paola71099: Estudiantes de medicina:
70% mujeres, 30% hombres. Jefes de ser-
vicio: 11% mujeres, 89% hombres. Pero
luego el techo de cristal no existe, ¿no?

@laiavicens: 3 mesos de vacunació, 3 me-
sos apartant la mirada de la tele cada ve-
gada que posen un pla curt d’agulles pun-
xant braços. Pietat per als aprensius.

@Occat93: Costava molt posar un auto-
bús nocturn de Nou Barris al Vall d’He-
bron, hospital de referència del districte
amb el nivell socioeconòmic més baix?

Flaixos
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LA VERNEDA I LA PAU4La pla-
ça de la Palmera, al barri de la
Verneda i la Pau, va ser l’escenari
el passat 11 de març d’una con-
centració veïnal que va reunir
més de 300 persones que van ex-
pressar el seu rebuig a la ma-
crocuina que s’està construint al
carrer Puigcerdà. Es tracta de les
anomenades Dark Kitchens o
cuines fantasma, un model de
negoci que ha aflorat durant la
pandèmia i que consisteix en una
cuina de grans dimensions on es
prepara menjar per servir a do-
micili i que alguns restaurants
han començat a utilitzar.

El rebuig dels veïns, que han
creat la plataforma Veïns Afec-
tats per Cuines Fantasma –el
grup neix per combatre aquest
model de negoci al conjunt de la
ciutat–, es deu al fet que consi-
deren que aquestes cuines ge-
gants provocaran molèsties per
soroll, males olors, problemes de
mobilitat i també creuen que

generaran una gran quantitat de
residus. En resum, consideren
que no és un tipus de negoci ade-
quat per funcionar en una zona
residencial.

A banda de la protesta de l’al-
tre dia, els veïns de la zona fa
temps que es mobilitzen contra
aquest projecte coordinats a tra-
vés d’un grup de Whatsapp. Una
de les accions que porten a ter-
me és mirar d’impedir que quan

arribi un camió amb material de
construcció pugui descarregar.

TOT LEGAL
Per la seva banda, des del Districte
expliquen que el projecte té tots els
permisos en regla i que actualment
les obres estan en una primera
fase. Actualment la normativa no
contempla aquest tipus de nego-
ci i JxCat i ERC ja han demanat a
l’Ajuntament que ho reguli.

La protesta va ser molt concorreguda. Foto: Twitter (@ernestcanada)

Revolta veïnal contra la futura
macrocuina del carrer Puigcerdà
» Més de 300 veïns es van manifestar l’11 de març contra el projecte
» Des del Districte diuen que les obres tenen tots els permisos

Una comissió per transformar
el barri del Besòs i el Maresme

DESIGUALTATS4L’Ajuntament
ha creat una comissió per impul-
sar el ‘Compromís pel Besòs i el
Maresme’, un document que pla-
nificarà la transformació, en un
termini de 15 anys, d’aquest bar-
ri. La comissió neix després d’un
acord del govern amb ERC.

La regidora d’ERC Elisenda
Alamany ha explicat que l’objec-
tiu és “transformar integralment”
el barri perquè en algunes zones
les condicions de vida són “in-
dignes”. Les sessions de treball co-
mencen aquest mes de març i l’A-
juntament calcula tenir el docu-

ment de mesures concretes a fi-
nals d’any.

La comissió està presidida pel
regidor David Escudé i per la ma-
teixa Alamany. També en for-
men part la resta de grups i re-
presentants d’entitats, comer-
ciants, fundacions o de la UPC i del
Barcelona Forum District. Escu-
dé espera que serveixi per “des-
polititzar de forma partidista” la
feina que caldrà fer, ja que serà a
molts anys vista. Alamany ha re-
cordat que el barri viu “un dete-
riorament important” i que té un
índex d’atur molt elevat.

Serveis Socials va fer més de
32.000 atencions l’any passat
POBRESA4Els efectes de la cri-
si social i econòmica que ha
provocat la pandèmia del coro-
navirus també s’han fet evidents
a Sant Martí. Així ho mostren les
xifres que fa poc ha publicat el
Districte respecte de les aten-
cions que durant el 2020 es van
haver de fer des dels Serveis
Socials i que van ser un total de
32.600.

Aquesta xifra de persones
ateses és la tercera més alta de
tots els districtes, només per
sota de Nou Barris i Ciutat Vella.
Al conjunt de Barcelona es van

atendre una mica més de 88.000
persones (un augment de l’11%
respecte del 2019), cosa que vol
dir que Sant Martí representa
més d’un terç de tots els casos.

Entre les persones que han
hagut de rebre atenció dels Ser-
veis Socials, prop d’un 30% no
havien hagut de recórrer mai a
l’ajuda municipal o feia més d’un
any que no ho feien. Una altra xi-
fra que cal destacar és que més
del 60% de les persones que van
necessitar ajuda eren dones,
mentre que els homes van re-
presentar gairebé un 35%.

Recuperats els locals d’oci
nocturn que faltaven

PORT OLÍMPIC4L’Ajuntament
ha recuperat els quatre locals d’o-
ci nocturn del Port Olímpic que
faltaven dels 44 que formaven part
de la concessió que es va acabar
l’abril de l’any passat. Ha estat pos-
sible després que s’executessin
les autoritzacions judicials.

La recuperació d’aquests locals
és el primer pas per tal que l’A-
juntament impulsi la transfor-
mació que té prevista a la zona del
Moll de Mestral del Port Olímpic.

La intenció és convertir la zona en
un espai veïnal més obert a la ciu-
tat on tindrà un paper destacat el
món de la nàutica, l’anomenada
economia blava (activitat econò-
mica vinculada al mar i a la sos-
tenibilitat) i la gastronomia.

D’altra banda, ja s’han acabat
les obres per fer unes millores que
seran provisionals i que perme-
ten recuperar 10.000 metres
quadrats per al passeig i la pràc-
tica de l’esport.

El Besòs i el Maresme pateix diferents problemàtiques. Foto: Ajuntament

Foto: Pol Solanas/ACN

Wad-Ras | Acord per tancar la presó abans de sis anys
La Generalitat i l’Ajuntament han presentat un acord per desencallar la construcció de
dues noves presons a la Zona Franca. Això permetrà tancar abans de sis anys la presó

de dones de Wad-Ras, a la Vila Olímpica, cosa que fa temps que volen els veïns.
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Cotxes d'alta gamma. Bo-
tigues on la roba no té
etiqueta amb el preu.
Menú de migdia per 26

euros. Tres dones filipines peten
la xerrada en un banc mentre vi-
gilen tres cotxets de nadó. Dos ho-
mes amb americana prenen un
cafè i es donen consells sobre
com sincronitzar el mòbil amb el
seu rellotge intel·ligent. Senyores
engalanades amb gossets. 

Això és el que veurà algú que
passegi pels voltants del Turó
Parc, al districte de Sarrià-Sant
Gervasi de Barcelona. Amb una
renda mitjana de 88.556 euros,
aquesta zona és un dels indrets
més rics de Catalunya i on millors
resultats va obtenir Vox el 14 de fe-
brer: el 20% dels vots. Al conjunt
del districte el suport al partit es va
situar en l'11,3%, gairebé quatre
punts més que a tot el país.

Super Oferta, Liquidación To-
tal, Remate Final. A jutjar pels car-
tells que moltes botigues del cen-
tre de Sant Adrià de Besòs exhi-
beixen als aparadors, semblaria
que el municipi sencer està en ven-
da. Als carrers hi ha força bullici per
ser un migdia de pandèmia. Els
bars estan plens de persones vin-
gudes d'arreu. Un home d'origen
llatinoamericà explica a les seves
acompanyants que el cap de set-
mana li toca treballar 12 hores per
dia. Els pantalons de xandall són
omnipresents i es veuen pocs gos-
sos. Una ciutat com tantes altres.

En aquest municipi, on la ren-
da mitjana se situa al voltant dels
25.556 euros, el suport a Vox va ser
del 12%. Com és possible que en
aquest indret obtingués resultats si-
milars als de Sarrià-Sant Gervasi?

LA GEOGRAFIA DEL VOT
La formació d'extrema dreta lide-
rada a Catalunya per Ignacio Gar-
riga va donar la campanada en
convertir-se en la quarta força en
les eleccions al Parlament del 14 de
febrer. Va treure 218.121 vots, el
7,7% de l'escrutini. Onze escons.
Segons confirma el politòleg Jor-
di Muñoz, això va ser gràcies a les
butlletes que la formació va obte-
nir als barris més rics i als més po-
bres del país. Però on són aquests
barris? “Barcelona no és on Vox va
treure més percentatge de vots”,
diu Muñoz. De fet, les dades de l'à-
rea metropolitana assenyalen que
la capital catalana va actuar de fre
a l'ascens de l'extrema dreta. 

Així, la formació de Garriga va
obtenir el 7,15% dels vots a l'àrea
metropolitana, però si en aquest
càlcul no hi incloem Barcelona, Vox
va registrar el 9,43% dels sufragis.
Els vots a la zona metropolitana,
per tant, venien de tres bandes: els
barris rics de Barcelona com Pe-
dralbes (17,7%) o les Tres Torres
(14,8%), els districtes amb rendes
baixes de la ciutat com Nou Barri
(9,4%) i els municipis de rendes
baixes de la rodalia de Barcelona,
com Viladecans (11,2%), Santa Co-
loma (9,9%) o Ripollet (11,3%).

ELS VOTANTS
Vox no és un partit per a dones. La
formació que vol derogar la Llei

contra la Violència de Gènere i s’o-
posa a l'avortament és la que me-
nys proporció de butlletes feme-
nines va registrar: el 30%.

“Com passa amb altres partits
d'extrema dreta europeus, els
seus votants són joves”, afirma
Muñoz. Així, un de cada cinc vo-
tants de Vox és menor de 29
anys. “La gent més gran prefereix
opcions menys radicals com el
PP”, explica Muñoz.

Per la seva banda, David Bou,
periodista de la Directa especia-

litzat en la investigació de crims
d'odi, considera que “l'extrema
dreta s'ha enfortit per la polarit-
zació política catalana”. “S'ha pro-
duït un desplaçament del vot uni-
onista cap a postures més radicals
com a càstig a Ciutadans i al PP”,
afegeix. A més, assenyala que
també hi ha un votant tradicio-
nalment abstencionista i jove que
s'ha vist atret pel “populisme i el
discurs antisistema de Vox”.

Per al col·lectiu feminista ex-
pert en extrema dreta Proyecto

Una, els resultats de Vox tenen a
veure amb un procés que s'està
produint “a tot Occident”. Segons
el grup, “el fenomen dels populis-
mes totalitaristes respon a una eco-
nomia neoliberal globalitzada i
un mercat salvatge”. En un context
en el qual les noves generacions no
tenen perspectives de futur, la so-
cietat es polaritza: “Per una ban-
da, veiem com el feminisme i l'an-
tiracisme estan articulant una res-
posta popular. Per l’altra, hi ha qui
opta, en part com a reacció, pel

conservadorisme”. Aquí és on tro-
bem els seguidors de Vox: homes
joves, amb rendes baixes o molt al-
tes que se senten amenaçats per
l’onada feminista i l’antiracisme.

Hi ha un darrer tipus de vo-
tant de Vox que cal tenir en
compte: la policia. Com en altres
indrets on hi ha casernes militars,
a Sant Andreu de la Barca el vot
a Vox va ser notable (13,1%). “El
discurs de l’ordre i suport als
cossos de seguretat de Vox ha ca-
lat a la policia”, explica Bou. Amb

Vox va obtenir el 14 de febrer els seus millors resultats als barris més rics de
Barcelona, on va arribar a rebre el 20% dels vots, i als municipis de rendes baixes 

de l’àrea metropolitana. El votant prototípic de la formació d'extrema 
dreta és un home jove desencantat amb la dreta tradicional

Quivavotar l’extrema
dretaa lametròpoli? 

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

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

8 9,73 %
8 10,86 %
8 7,13 %
8 11,17 %
8 7,90 %
8 9,24 %
8 5,96 %
8 9,42 %
8 9,27 %
8 10,59 %
8 6,93 %
8 9,60 %
8 8,09 %
8 8,38 %
8 6,92 %
8 11,27 %
8 12,08 %
8 13,10 %
8 9,02 %
8 6,92 %
8 9,88 %
8 11,16 %
8 5,12 %
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n Es va especular molt sobre la
possibilitat que l'extrema dreta ca-
talana i independentista tingués
bons resultats en els darrers comicis
a Catalunya. Amb tot, finalment
l'opció que millor representava
aquesta ideologia, el Front Nacional
de Catalunya (FNC), va obtenir un
registre de vot molt pobre que a l'à-
rea metropolitana de Barcelona i als
seus voltants va sumar menys de
2.500 butlletes: 1.012 al Barcelonès,
271 al Vallès Oriental, 458 al Vallès
Occidental, 304 al Baix Llobregat i
414 al Maresme. Al conjunt de Cata-

lunya, la formació només va obtenir
el 0,18% dels sufragis.

“El Front Nacional de Catalunya
és marginal al territori”, explica Da-
vid Karavala, de la Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme. Hi ha altres
formacions del mateix caire com
Som Catalans, escissió de Platafor-
ma per Catalunya, o Força Catalu-
nya, però aquestes no van arribar a
participar en les eleccions perquè la
seva presència al territori és encara
més anecdòtica.

“Més enllà de l’FNC, que és el
mini Vox català, tot i que amb un pa-
radigma nacional diferent, sí que és
cert que el moviment identitari té
una mica més de presència a la polí-

tica catalana”, explica Karavala. Es
refereix als vasos comunicants que
hi ha entre algunes figures que mili-
ten en grans partits independentis-
tes i aquestes formacions.

El desembre del 2020, Josep
Costa, aleshores vicepresident del
Parlament per Junts per Catalunya
(JxCat), va mantenir una polèmica
reunió amb diversos partits inde-
pendentistes per tal d'establir una
aliança. Entre aquestes formacions
hi havia l'FNC. D'altra banda, tal
com el diari Crític ha denunciat àm-
pliament, són recurrents els comen-

taris identitaris del número tres de
JxCat, Joan Canadell. 

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

“El mini Vox català”

tot, en el cas català la vinculació
entre els Mossos i el partit no és
evident. Ara bé, encara que po-
dria ser casual, als voltants de la
comissaria central dels Mossos a
Sabadell el suport al partit va ron-
dar el 10%, per exemple. 

EL PROGRAMA
Vox va presentar-se a les darreres
eleccions sense programa. L'únic
document que la formació va fer
públic era un full amb 10 pro-
postes. Si el comparem amb el
programa d'altres partits, la dife-
rència era notòria. El del PSC te-
nia 131 pàgines. El d’ERC 187.

Les 10 mesures de Vox passa-
ven per criminalitzar l'indepen-
dentisme, expulsar les persones
migrants, clausurar mesquites,
tancar centres de menors tutelats,
anul·lar les competències de salut,
educació i seguretat de la Gene-
ralitat, subvencionar l'hostaleria,
reindustrialitzar i posar aranzels
a productes estrangers i acabar
amb l'impost de successions i els
tributs diferenciats sobre les ren-
des. El document no tenia gaires
propostes més.

Si d'una banda hi ha mesures
irrealitzables, de l'altra n'hi ha que
van en contra d'una part signifi-
cativa dels votants de la formació.
En política migratòria, el que

vol el partit suposaria expulsar de
Catalunya 100.000 persones que
actualment no tenen la seva si-
tuació legal regularitzada. És a
dir, l'expulsió més gran de per-
sones de la història a la península
Ibèrica. En política fiscal, fer que
tota la ciutadania pagui els ma-
teixos impostos o anul·lar gra-
vàmens beneficiaria les rendes
més altes.

Dit això, no ens hauria de
sorprendre que Vox resultés ven-
cedor als carrers més rics de Bar-
celona. En canvi, als barris amb
rendes més baixes, segons David
Karavala, de la Unitat contra el
Feixisme i el Racisme, “Vox està
estafant els seus votants”.

ELS POLÍTICS
Tot i que durant la campanya
electoral Ignacio Garriga va negar-
ho diverses vegades, les relacions
entre Vox i el feixisme estan ben
documentades. El número tres
del partit per la capital catalana i
cosí de Garriga, Juan de la Cruz
Garriga, va pertànyer a Platafor-
ma per Catalunya (PxC). Mònica
Lora, número cinc de la llista,
també té un passat vinculat a
PxC, partit amb el qual va ser re-
gidora a Mataró i secretària de les
Joventuts Identitàries, un col·lec-
tiu vinculat amb grups neonazis

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

com Movimiento Social Republi-
cano (MSR) o el partit grec Alba
Daurada. Per a l'MSR han passat
altres membres de Vox, com Ale-
jandro Fernández o Jordi de la Fu-
ente. A més, el 2 de juliol del
2019, Ignacio Garriga va participar
en un acte celebrat al Club Empel,
actual centre neuràlgic de l'extre-
ma dreta barcelonina. I d’exemples
n’hi ha molts més.

Però també hi ha una altra
ànima a dins de Vox: la conser-
vadora neoliberal, amb figures
com el número dos per Barcelo-
na, Antonio Gallego, que abans
d'ingressar al partit va passar
per CiU i el PP. “Vox és una es-
cissió del PP i durant un temps re-
negava de la dreta més ultra”, diu
Karavala. Per a Bou, “Vox és un
clar exemple del feixisme de cor-
bata que integra una part de la ul-
tradreta tradicional”. “Ha cons-
truït una imatge allunyada del
perfil clàssic dels neonazis cap ra-
pats i ha estat molt curós de po-
sar a les seves llistes persones
amb un currículum més o menys
net”, afegeix.

LES XARXES SOCIALS
És difícil explicar l'ascens de l'ex-
trema dreta sense parlar de les
xarxes socials i dels mitjans de co-
municació. “Abans de guanyar

escons es van saber moure molt
bé a internet”, assenyalen des de
Proyecto Una. “Els mitjans de co-
municació de masses haurien
de demanar perdó per la constant
campanya publicitària que han
fet a la ultradreta: l’han blan-
quejat”, afegeixen. Per al col·lec-
tiu, quan Vox era minoritari els
mitjans parlaven del partit com
si fos una opció política accepta-
ble més. “Se'ls ha prestat molta
més atenció que a altres opcions
polítiques simplement pel mor-
bo i perquè les seves polèmiques
donaven clics”, argumenten. 

Per la seva banda, la iniciativa
Nolesdescasito, que lluita per er-
radicar els discursos d'odi a inter-
net, considera que si constant-
ment reproduïm els missatges de
Vox a les xarxes, encara que sigui
per refutar-los, “estem fent que ar-
ribin a més persones i potser algu-
nes estan disposades a creure’ls”.
Amb tot, conclouen que una ve-
gada ja tenen poder no els podem
seguir ignorant. “Si volem denun-
ciar el que diuen o fan, cal evitar que
el seu missatge i marc cognitiu
quedi intacte”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

L’extrema dreta independentista del Front Nacional
de Catalunya, amb un 0,18% dels vots a tot el país,

es va confirmar com una força marginal 
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Alimentació
El model alimentari basat en la producció
agroindustrial intensiva en químics és el
causant de nombrosos problemes ambien-
tals i socials arreu del món. En un moment
com l’actual, on estudis i persones expertes
alerten de la gravetat de l’emergència cli-
màtica i ecològica, cal que tothom, des de la
ciutadania fins a les empreses i l’adminis-
tració pública, aposti d’una manera clara per

un model alimentari sostenible que posi les
persones i el planeta al centre. Ara bé, què
vol dir una alimentació sostenible?
Una alimentació sostenible és la que és

bona per a les persones, per als territoris i
per al planeta. Aquesta alimentació aposta
per un consum responsable, que té en
compte la procedència dels aliments, la seva
forma de producció i els impactes socials i
ecològics que genera, que incorpora hàbits
saludables, que redueix el malbaratament i

la producció de residus i que permet a les
generacions futures alimentar-se de forma
sostenible.
Informar-se de l’origen dels productes,

comprar al comerç de proximitat, triar pro-
ductes ecològics i de comerç just, apostar
per la pesca sostenible... són pràctiques que
fomenten el consum responsable i sosteni-
ble. A la vegada, potenciar dietes diverses,
reduir o eliminar aliments ultraprocessats,
escollir carn de ramaderia ecològica i de

proximitat i, fins i tot, conrear els propis ali-
ments pot ajudar a establir una alimentació
saludable.
D’altra banda, per reduir el malbarata-

ment i la producció de residus és important

planificar les compres, conservar els ali-
ments correctament, reaprofitar-los i reduir-
ne els envasos.
Totes aquestes pràctiques contribueixen

a una alimentació sostenible i, per tant, a
una reducció de l’impacte climàtic i ecolò-
gic, a la promoció de les economies locals i
verdes, a revitalitzar els vincles territorials
entre camp i ciutat, a unes relacions laborals
més justes i a una millora de la salut de la
ciutadania. Per tot això, és crucial que l’ali-
mentació sostenible sigui accessible al con-
junt de la ciutadania.
“No hi ha cap altra sortida. Cal relocalit-

zar l’economia, l’alimentació, l’energia... Hem
de tornar a crear una economia real i de pro-
ximitat, allunyada dels moviments especula-
tius”, assegura Àngels Parra, presidenta de
l’Associació Vida Sana, en aquest article pu-
blicat a alimentaciosostenible.barcelona.

Què és l’alimentació
sostenible i per què és clau?

a prop

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

triar productes ecològics...

Suplement mensual

Digitalització
Oferir al comerciant una forma senzilla, eco-
nòmica i còmoda de començar a vendre
també a través de les pantalles. Aquest és l’ob-
jectiu que va fer néixer Merco, l’aplicació dis-
senyada per Mobility Software Solutions i
que el mes de juny es va convertir en el pro-
jecte guanyador del primer Hackató de Co-
merç organitzat per l’Ajuntament de
Barcelona. Ara, i gràcies a l’empenta econò-
mica de 10.000 euros que va rebre amb el gu-
ardó, l’aplicació ha sortit al mercat. 
Merco és una aplicació que permet als

comerciants ser presents a l’entorn digital
sense costos elevats. Si la busqueu amb
aquest nom, no la trobareu a les botigues

d’aplicacions. Merco és el nom del software
que es posa a disposició dels grups de co-
merciants –com associacions, gremis i eixos–
i que després apareix a ulls del client amb el
nom de l’entitat i totalment personalitzat. El
comerciant hi pot obrir la seva botiga en
línia d’una manera molt senzilla. Hi pot
posar fotografies, una descripció del comerç,
bolcar-hi tots els productes i categoritzar-
los, fer-hi constar els seus perfils a les xarxes
socials... La plataforma també permet crear
codis QR perquè bars i restaurants puguin
oferir a la seva clientela una carta virtual.
A més, fer servir aquesta aplicació no im-

plica perdre el contacte amb la clientela: l’app
té un xat que permet que el client faci consul-
tes a les botigues i, a més, sempre cal que passi
a recollir la seva comanda a l’establiment.

Així funciona Merco, l’aplicació que permet
al petit comerç fer el salt al món digital

mercats · comerç de proximitat
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Activitats
Les celebracions del 180è aniversari del Mer-
cat de la Boqueria han arribat a la seva fi. Per
tal de commemorar aquesta efemèride, s’han
dut a terme 28 activitats, gran part de les quals
han sigut tallers de cuina per on han passat
cuiners com Marc Ribas, Isma Prados, Albert
Raurich, Oriol Castro del restaurant Disfru-
tar o els germans Torres.
També hi ha hagut xefs representants del

territori dins de la Secció Boqueliciosa, amb
cuiners destacats com Jeroni Castell i Rafel
Muria o la popular Iolanda Bustis. A les ses-
sions de conversa, que emparellaven una per-
sona del mercat amb algú de fora, s’ha comptat
amb persones tan diverses com periodistes

(Pau Arenós), xefs (Carme Ruscalleda) o el di-
rector de la Fundació Alícia, Toni Massanés.
A l’acte de cloenda, el mestre pastisser

Cristian Escribà va elaborar en directe un pas-
tís molt especial.

ESCENARI PRIVILEGIAT
Per altra banda, el programa Masterchef ha vi-
sitat recentment el Mercat de Sant Antoni per
filmar-hi el 5è programa de la 9a temporada.
Amb motiu de la Capital Mundial de l’Ali-
mentació Sostenible que celebra enguany Bar-
celona, el programa girarà entorn d’aquest tema. 
De fet, és la segona vegada que el pro-

grama Masterchef visita un dels mercats de
la ciutat. L’any passat va filmar precisament a
la Boqueria, on també van tenir lloc les diver-
ses proves del programa.

La Boqueria celebra els 180 anys
i Masterchef  visita Sant Antoni

Els mercats aposten 
per l’eficiència energètica

EN PRIMERA
PERSONA

Suplement mensual

Sostenibilitat
La Federació de Mercats Municipals de Bar-
celona, juntament amb l’Institut Municipal de
Mercats, ha signat un conveni de col·labora-
ció amb Barcelona Energia amb l’objectiu de
millorar l’eficiència energètica dels mercats de
la ciutat i generar un estalvi econòmic als seus
comerciants. Barcelona Energia, la comercia-
litzadora pública de l’Ajuntament de Barce-
lona i l’AMB que subministra el 100% de la
seva energia de fonts renovables, ja està entre
les 10 primeres empreses subministradores en
quota de mercat a ciutadania i empresa a l’à-
rea metropolitana.
La Federació facilitarà als 2.191 comer-

ços dels 43 mercats de la ciutat la possibili-
tat de fer un estudi gratuït per conèixer les
seves necessitats energètiques, ajudant-los a

reduir l’impacte econòmic i mediambiental
que generen els seus negocis. Els estudis ani-
ran a càrrec de Barcelona Energia, que ana-
litzarà els costos de cada establiment per
detectar possibles millores. Fins ara, s’han
fet proves pilot a quatre mercats (Sants, Sar-
rià, Llibertat i Ninot), amb un total de 182
establiments subscrits. A partir d’aquest mes
de març, la possibilitat de canviar de comer-
cialitzadora s’estendrà al conjunt de la xarxa
de mercats.
Des de l’1 de juliol del 2018, Barcelona

Energia ja és la comercialitzadora d’electri-
citat dels 40 edificis dels mercats munici-
pals de Barcelona (que acullen els 43
mercats existents). A partir d’ara, doncs,
també podran subscriure el servei els co-
merciants dels mercats per al subministra-
ment elèctric del seu establiment.

La regidora de Comerç, Mercats, Con-
sum, Règim Intern i Hisenda, Montserrat
Ballarín, afirma que “aquest acord manté l’a-
posta del consistori per l’actualització i el
sosteniment tant econòmic com ecològic
dels seus mercats, un dels grans actius de
Barcelona”. “Estem convençuts que la for-
talesa dels nostres mercats municipals té un
efecte directe sobre la dinamització i l’acti-
vitat dels eixos comercials dels diferents bar-
ris de la ciutat”, afegeix Ballarín.
Per a Francesc Leyva, secretari general de

la Federació, “la sostenibilitat i l’estalvi energè-
tic són aspectes molt presents” en el seu ideari.
“Amb Barcelona Energia hem trobat el nostre
col·laborador idoni per aconseguir els nostres
objectius i una energia a un millor preu”, cele-
bra Leyva. De fet, aquest acord podria supo-
sar-los un estalvi mitjà de 500 euros l’any.

comerç de proximitat · mercats

La família Tobella va deixar el
poble de Sant Esteve Sesrovires
fa més de 60 anys per instal·lar-se
a Barcelona, obrint una polleria al
carrer Vilamarí. L’any 1987 l’An-
tonio Tobella, amb dos dels seus
fills, l’Albert i la Marta, van inau-
gurar una polleria-xarcuteria al
carrer València 555, amb el nom
de Casa Tobella. Des d’aleshores i
fins ara han seguit oferint el seu
servei proper i de qualitat. 

Reivindiqueu la proximitat...
Sí. Som una xarcuteria i carnisse-
ria de proximitat, però també som
una botiga gourmet, especialitzada
en ibèrics i formatges seleccionats.

Què podem trobar a la vostra
botiga que no ens pugui oferir
una gran superfície?
La varietat de productes i la selec-
ció que tenim és més gran. I a més,
el tracte i l’atenció és totalment
personalitzada, segons el gust del
client. Al final hem de treballar
perquè s’endugui el que vol.

Esteu associats a l’eix comercial
Encants Nous. Per què?
Sobretot perquè ens manté infor-
mats de temes comercials que ens
afecten en el nostre dia a dia i
també ens dona accés a poder fer
cursos i formacions de tota mena.

En la situació tan complicada
que estem vivint, és bàsic que els
veïns apostin pel petit comerç...
I tant! Però podem dir que els úl-
tims anys estem veient una tendèn-
cia esperançadora, especialment
entre la gent jove, que torna a
comprar al comerç de proximitat.
I això és una gran notícia!

“La gent jove torna 
a comprar al comerç
de proximitat”
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Casa Tobella
Encants Nous
Eix Comercial

a prop
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‘Resilients’, el llibre sobre
la restauració i la pandèmia

HOMENATGE4‘Resilients’.
Aquest és el títol del llibre que in-
clou un centenar de retrats de
propietaris i treballadors de bars
i restaurants de la ciutat fets en-
tre els mesos de maig i juliol de
l’any passat, durant la primera
desescalada de la pandèmia.

La publicació l’ha editat el
Gremi de Restauració de Barce-
lona amb el suport de l’Ajunta-
ment i la Generalitat. Les entre-
vistes i els textos que hi ha a ‘Re-
silients’ reflecteixen l’estat d’ànim
del sector en aquell moment,
quan hi havia un clima moderat
d’optimisme per la represa que
l’evolució posterior de la pandè-
mia va estroncar. Hi apareixen

les vivències d’uns negocis que
han patit les restriccions i que
s’han hagut de reinventar per no
haver de tancar, tot i que alguns
ho han fet.

El títol escollit vol reflectir
que la resiliència ha estat l’actitud
que han mostrat els restaura-
dors de la ciutat tot i les adversi-
tats causades per la pandèmia. “El
llibre és un homenatge a un sec-
tor clau per a l’economia de Bar-
celona”, afirmen des del Gremi de
Restauració. Els retrats de ‘Resi-
lients’ han estat obra de la fotò-
grafa Caterina Barjau, mentre
que els textos els ha escrit la pe-
riodista Patricia Castán, que va
entrevistar els protagonistes.

CORONAVIRUS4Les associa-
cions Barcelona Comerç, Bar-
celona Oberta i PIMEComerç
han celebrat que la Generalitat
permeti als comerços no es-
sencials tornar a obrir els caps
de setmana a partir del 20 i 21
de març. 

Es tracta d’una mesura que
el sector havia reclamat reite-
radament les darreres setma-
nes, ja que les facturacions en
dissabte suposen entre un 16%
i 20% dels ingressos setma-

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

comerciants, gremis i establi-
ments comercials a obrir els
seus locals i les botigues de 10
del matí a una del migdia en se-
nyal de protesta.

MÉS PETICIONS
Amb tot, però, les associacions
continuen demanant que es
permeti recuperar la normalitat

i reobrir tota mena de comerços,
com els que tenen una superfí-
cie superior als 800 metres
quadrats, i que la restauració
pugui ampliar el seu horari fins
a les deu de la nit. I també, en
el cas de la que es troba a l’in-
terior dels centres comercials,
que pugui reobrir després de
molts mesos tancada.

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

El comerç celebra el permís per
reobrir els caps de setmana

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

Les associacions van
desconvocar l’acció 
de protesta que havien
previst per al 13 de març

Cambra de Comerç |Mònica Roca, primera presidenta
Mònica Roca va ser escollida el 8 de març com la primera presidenta de la Cambra

de Comerç de Barcelona en els seus 135 anys d’història. Roca va dir que la seva
elecció és una “oportunitat històrica per revertir una injustícia cap a les dones”.  
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NOU BARRIS/ Després de l’epidèmia de tifus
que va assolar la ciutat l’any 1914 (et sona?),
la companyia pública municipal barcelonina
Aigües de Montcada va decidir renovar el
sistema de subministrament d’aigua de
boca. La construcció de la Casa de l’Aigua,
doncs, va començar el 1915 i quatre anys
després ja estava enllestida, amb l’edifici ple-
nament funcional. Situada al barri de la Tri-
nitat Nova, la Casa de l’Aigua va funcionar
fins al 1989, quan va ser abandonada i va
viure unes dècades de degradació.

Gairebé 20 anys després, l’any 2007, l’A-
juntament va decidir recuperar l’edifici i
convertir-lo en part del patrimoni arqui-
tectònic de la ciutat. Van ser necessaris
anys de feina, fins al 2013, per completar la
consolidació i la millora de tot el complex,
tot i que la seva reobertura no acabaria

sent una realitat fins un lustre després, el
22 de març del 2018, per commemorar el
Dia Mundial de l'Aigua.

FUNCIONAMENT COMPLEX
La instal·lació va formar part d'una gran in-
fraestructura de canalització per millorar la

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

antic de la ciutat, inclosa la Barceloneta. El
projecte inicial també preveia portar aigua
a l’Eixample a través de l’aqüeducte Alt de
Montcada, però no es va poder completar. 

El complex estava format per l’estació
de bombeig, al barri de la Trinitat Vella, la
galeria subterrània que travessa l’avinguda
Meridiana i per on transcorre la canonada,
i l’estació receptora i planta de tractament,
amb un dipòsit amb capacitat per a 10.000

metres cúbics d’aigua, situat al barri de la
Trinitat Nova. 

Actualment, l’edifici compatibilitza el
seu rol com a museu amb altres usos so-
cials i culturals, en els dos extrems de la ga-
leria. L’espai del museu mostra una
retrospectiva doble, sobre la ciutat i sobre
els barris de la seva rodalia, des d’un punt
de vista fonamental per a qualsevol ciutat:
tenir accés a l’aigua potable.

SARRIÀ – SANT GERVASI/ Al cor del barri de Sant Ger-
vasi-Galvany hi ha un petit oasi verd (i no és el Turó Park):
es tracta del jardí de la Fundació Muñoz Ramonet, dis-
senyat per Jean-Claude-Nicolas Forestier, conservador dels
parcs de París, a principis del segle XX amb l’estil que agra-
dava a la burgesia de l’època.

Des del 5 de juny del 2016 està obert als veïns del bar-
ri, el districte i la ciutat, que poden passejar entre els seus
arbres d’alt valor (hi ha exemplars de til·lers, lledoners i,
fins i tot, un dels pocs alvocats que hi ha a la ciutat) i veu-
re les escultures que hi ha a l’interior. L’única part del re-
cinte que no es pot visitar és el palauet del marquès d’A-
lella, un palau noucentista construït per l’arquitecte En-
ric Sagnier i que va ser la residència de l’empresari Julio
Muñoz Ramonet després de la Guerra Civil Espanyola.

L’empresari va morir el 1991 i va llegar la totalitat de
la seva finca a la ciutat. Tot i això, una impugnació de les
seves filles va fer que comencés un procés judicial que dura
des de fa vint-i-cinc anys. Després que el jutge donés la
raó a l’Ajuntament, el jardí es va reformar.

CIUTAT VELLA/ A la cruïlla dels carrers de Carders i
Montcada (a la Bòria, al barri de Santa Caterina) hi ha
una petita capella romànica del segle XII, desconegu-
da pel gran públic i per molts veïns de la ciutat.

És la capella d’en Marcús (coneguda també com a
Mare de Déu de la Guia), que el burgès barceloní Ber-
nat Marcús va fer construir l’any 1166, aleshores fora de
la muralla de Barcelona. La façana principal està coro-
nada per un campanar d'espadanya i per construir-la
es van fer servir pedres de la pedrera de Montjuïc.

Parlant de pandèmies...
La Casa de l’Aigua

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

La capella d’en Marcús: 
una joia del romànic a la Bòria

la Barcelona desconeguda 

L’epidèmia de tifus que
va assolar Barcelona l’any
1914 va fer que es decidís

renovar tota la xarxa de
subministrament d’aigua

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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HORTA –GUINARDÓ/A tocar de l’església de
Sant Genís dels Agudells, al darrere de l’Hos-
pital Vall d’Hebron, hi ha l’únic cementiri par-
roquial que encara es pot visitar actualment
a la ciutat: és el de Sant Genís i està format per
un miler de nínxols. 

Es pensa que des de la ubicació de l’esglé-
sia (de l’època romànica) s’enterrava gent al seu
voltant, com se solia fer als llocs de culte arcaics.
De fet, la primera citació de l’existència del ce-
mentiri figura en un text de l’any 1060.

Més de mig segle després, el 1775, els ce-
mentiris parroquials es van suprimir per mo-
tius sanitaris, tot i que els fossars que estaven
allunyats de zones poblades (com és el cas de
Sant Genís) o directament en zones rurals van
poder salvar-se d’aquesta prohibició.

El cementiri conté alguns panteons a l’en-

trada i unes fileres de nínxols, entre els quals des-
taquen algunes làpides antigues. S’hi pot veu-
re, per exemple, la tomba de cinc pares felipons
de Gràcia morts al començament de la Guer-
ra Civil Espanyola, la de Josep Vidal i Granés (fun-
dador de les colles de Sant Medir) i la primera
sepultura del polític d’Unió Democràtica de Ca-
talunya Manuel Carrasco i Formiguera, afuse-
llat a Burgos a principis del mes d’abril del 1938
pel bàndol franquista. Tot i que en principi no
es va donar permís perquè les seves despulles
fossin traslladades al cementiri de Montjuïc, ac-
tualment el cos de Carrasco i Formiguera des-
cansa al cementiri d’aquesta muntanya.

El complex parroquial de Sant Genís dels
Agudells està catalogat com a conjunt histori-
coartístic i es pot visitar els dissabtes de 10 a 13h
i els diumenges i festius de 10 a 14h.

Sant Genís: l’únic cementiri 
parroquial que queda a la ciutat

Moments de pau i tranquil·litat
al davant del Mediterrani

SANTS – MONTJUÏC/ Més d’un segle cami-
nant en paral·lel al Mediterrani. Des de prin-
cipis de la dècada de 1900 (l’any 1904, per ser
exactes), el passeig de l’Escullera protegeix la
zona dels temporals, tot i que amb el pas dels
anys l’espigó va convertir-se en un espai de
passeig, lleure i excursions (a peu o en bici-
cleta) per als veïns de la ciutat, que podien
trobar el seu moment de pau i tranquil·litat a
tocar del mar.

EMBLEMA D’UNA CIUTAT MARÍTIMA
Situat a l’extrem de la platja de la Barceloneta
(administrativament pertany al districte de
Sants-Montjuïc, no a Ciutat Vella), l’anomenat
popularment Trencaones, dissenyat per l’en-
ginyer Carlos de Angulo, va tenir la seva prin-
cipal època de glòria als anys quaranta del

segle passat, quan era un escenari habitual de
gent que hi feia una excursió per anar a men-
jar musclos i sardines a l’emblemàtic restau-
rant Porta Coeli. El restaurant era tan popular
que fins i tot Manuel Vázquez Montalbán en
va parlar al seu primer llibre de poesia (Una
educación sentimental, de l’any 1967), però va
tancar les portes el setembre del 2000 després
que la seva última propietària, Maria Teresa
Ollé, no renovés la concessió.

Cap al final de la dècada de 1950, el pas-
seig va ser remodelat per primera vegada,
convertint-se en un passeig ample. Una de
les conseqüències de les reformes va ser la
prohibició de la circulació de cotxes, que des
de fa molts anys han de deixar-se aparcats a
l’espigó superior i, des d’allà, baixar-hi per
poder caminar per la vora del mar.

Aquesta, però, no ha estat l’única vegada
que el passeig ha patit canvis fins a conver-
tir-se en el que és actualment: un espai de
cinc quilòmetres de llargada perfecte per fer-
hi esport i també caminar-hi de forma pau-
sada. Des de la vora del mar, a més, es pot
gaudir d’una panoràmica de la ciutat poc ha-
bitual, del Mediterrani cap a la muntanya, i és
també un escenari que els fotògrafs, aficio-
nats o amb més traça, sovintegen per captar
instantànies. Moltes d’aquestes imatges aca-
ben penjades a xarxes socials com Instagram.

La presència del passeig de l’Escullera a la
cultura popular també té un espai en la
cançó El rompeolas, de Loquillo, una balada
romàntica que és el tema més conegut del
disc Morir en primavera, publicat el 1988 i que
molts consideren un himne generacional.

La Torre Rodona:
història medieval

Ara només en queda la base,
però a tocar del recinte de la Ma-
ternitat de les Corts es pot visitar
una de les fortificacions de de-
fensa que hi havia als camins que
portaven a Barcelona durant l’è-
poca medieval. Es tracta de la
Torre Rodona, un edifici construït
a finals del segle X i que va ser
testimoni de les lluites entre cris-
tians i musulmans, especialment
després que les tropes del rei
Abd-al-Aziz al-Mansur ataques-
sin i destruïssin la ciutat.

La torre, de fet, es va construir
al costat d’una masia, propietat
durant segles de la família Viny-
als (una placa a la façana s’encar-
rega de recordar-ho) i també va
servir perquè Rafael Casanova
s’hi amagués durant el setge a la
ciutat durant la Guerra de Suc-
cessió Espanyola, l’any 1714. Per
això, com a represàlia, les tropes
borbòniques van destruir ga-
irebé tot el cos de la torre.

Aquesta masia és una de les
quatre que queden al districte,
juntament amb la del Barça (que
és molt a prop i que es diu Can
Planes), Can Canet de la Riera (on
hi ha el Club de Tennis Barce-
lona) i Can Rosés, actualment
pendent de definir-ne els usos.

Les Corts

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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El pròxim dissabte 20 comença
el tram decisiu de la temporada
per a l’Handbol Sant Martí. Els
de Lorenzo Rueda afrotaran 10
partits, entre aquest mes i finals
de maig, amb l’objectiu de salvar
la categoria i repetir a la Divisió
de Plata el curs que ve. Els cinc
pitjors equips dels 10 que hi ha en
el grup baixaran a Primera Na-
cional masculina.

L’Amenabar de Zarautz serà
el primer repte per al conjunt lila,
en un partit que marcarà també
el retorn de l’afició a les graderies
de la Verneda. El club, via xarxes
socials, va explicar que com a mà-
xim podrà haver-hi un 30% d’a-
forament al recinte, de manera
que cada setmana de partit en-
viarà un correu als socis per
confirmar l’assistència i, si di-
vendres pot, posarà a la venda la
resta d’entrades.

La resta de partits d’aquesta

primera part de la segona meitat
del curs seran a Màlaga el pròxim
dissabte 27, a casa contra el Tra-
pagaran el 3 d’abril i a Boadilla,
també el dia 10 del mes que ve.

ÚLTIM TERÇ PER AL POBLENOU
Un esglaó més avall, l’Handbol
Poblenou encara el darrer terç de
la temporada sabent que, passi el
que passi, l’equip ja ha superat la
millor marca i puntuació histò-
rica en la categoria, els 21 punts

obtinguts el curs passat (l’equip
ja acumula 23 punts).

Els poblenovins encadenen
dues victòries entre finals de fe-
brer i principis d’aquest mes
(Terrassa i Mataró) i van veure
com se suspenia el partit del
passat diumenge 14 contra el
Sant Esteve de Palautordera, per
al qual caldrà trobar nova data.
Abans que s’acabi el mes, l’equip
jugarà a la Roca i rebrà el CA Sa-
badell a la Nova Icària.

El conjunt lila vol evitar el descens. Foto: Mimigraphicdesigner / HSM

L’Handbol Sant Martí afronta
10 finals per salvar la categoria
Pau Arriaga
SANT MARTÍ

Bàsquet | El Grup Barna lidera el grup després de dos partits
Dos partits, dues victòries. El CB Grup Barna lidera el seu grup del Campionat d’Espanya
de Primera Divisió femenina, després d’haver derrotat el CB Balaguer a casa i el Joviat a

domicili. Els seus pròxims partits seran a casa contra el Draft Gramenet i a Terrassa.

El CN PobleNou ja
juga per seguir a
Divisió d’Honor B

Primer triomf 
del Júpiter en 
el quart partit

Després de dues der-
rotes i un empat va ar-
ribar la primera victòria.

El Júpiter de Javi Cuesta va der-
rotar l’EF Mataró (2-1) el passat
diumenge 14, en el primer bon re-
sultat futbolístic d’aquest atípic
curs 2020-21.

Els de la Verneda es preparen
per a un tram final de març in-
tens, amb un partit el dijous 18 (es
recupera el matx de la segona jor-
nada contra el CF les Franque-
ses), una visita al camp del Sant
Cugat el diumenge 21 i un matx
a la Verneda contra la Unificación
Llefià per acabar el mes.

Els primers reptes de l’abril
seran un viatge a Parets del Va-
llès i un nou partit a casa contra
el CF Sabadell Nord.

Foto: CE Júpiter

Un triomf clar contra
l’Akra Bárbara (13-25) i
una derrota ajustada en

el derbi contra el BUC a la Foi-
xarda (39-42). Aquests són els
dos primers resultats del sènior
masculí de rugbi del CN Poble-
Nou en la fase de permanència
a la Divisió d’Honor B.

En la recta final del mes, els
poblenovins tornaran a jugar a la
Foixarda, contra els Gòtics, el
pròxim dissabte 20, mentre que
el pròxim partit a la Mar Bella
serà el darrer cap de setmana de
març contra el Tatami.

UN TRIOMF I PERMANÈNCIA
Pel que fa a l’actualitat del pri-
mer equip de waterpolo, l’equip
de Yuri Colet necessita sumar
una victòria en les dues jornades
que ha de disputar per garantir-
se la permanència a la Primera
Divisió masculina.

La primera oportunitat serà
el pròxim diumenge 21 a la pis-
cina del CW Castelló, mentre
que la segona serà el dia 27 a Can
Felipa contra el Claret Askartza.

Esports
| 20
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La companyia La Calòrica debuta al
TNC amb De què parlem mentre no par-
lem de tota aquesta merda. La peça, es-
crita per Joan Yago i dirigida per Israel
Solà, posa el focus en el canvi climàtic i
recorda, amb certa desesperació, que el
temps s’esgota i que no estem fent res
per revertir la situació.

A la sala petita del TNC. 

Teatre

De què parlem mentre...
La Calòrica

Martí Galan –el nom real de Galgo Len-
to– acaba d’estrenar el seu primer àlbum,
Dies i dies (Luup Records, 2021). El jove
cantautor i productor terrassenc presenta
en aquest treball vuit cançons en cata-
là que recorden al pop metafísic de
Ferran Palau i El Petit de Cal Eril. Entre ge-
ner i febrer ja va estrenar els singles 130
metres i Simple realitat perduda.

Música

Tres ancians viuen als boscos del Quebec,
allunyats de tot. Mentre un incendi cre-
ma la regió on viuen, una jove fotògra-
fa els trobarà al seu amagatall i una dona
de més de vuitanta anys apareixerà a les
seves vides per sacsejar-les. Una pel·lícula
dolça sobre la tercera edat, inspirada en
la novel·la homònima de Jocelyne Sau-
cier, que arriba ara als nostres cinemes.

Pelis i sèries

Y llovieron pájaros
Louise Archambault

Dies i dies
Galgo Lento

Empremta femenina
El vestíbul de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull, des d’a-
quest mes i fins al 31 de maig, l’exposició ‘L’empremta de
les dones artistes a la Barcelona de postguerra’. Es tracta
d’un recull de petits catàlegs creat per donar “visibilitat a
l’activitat artística de les dones que van exposar a Barcelo-
na del 1939 al 1952”, diuen des del museu. La mostra es va
inaugurar en el marc dels actes del Dia Internacional de la
Dona i es pot visitar de forma presencial a la biblioteca o
virtualment al web del museu, en ambdós casos de franc.

María del Pilar Peña (Gavà, 1973), a qui tot-
hom coneix com a Candela Peña, es va co-

mençar a formar com a actriu a l’escola Nancy
Tuñón de Barcelona. La decisió de dedicar-se
al món de la interpretació va ser tot un encert:
està en actiu des dels anys 90 i té tres premis
Goya (dos a millor actriu de repartiment per

Te doy mis ojos i Una pistola en cada mano i un
com a protagonista per Princesas). Aquest any
tornava a estar nominada al Goya per La boda
de Rosa, una de les pel·lícules més nominades
de l’edició, però no se’l va endur. Tot i això, la

gavanenca es troba en un moment molt dolç.
L’èxit de la seva última pel·lícula se suma al de
la sèrie Hierro i, a més, a la bona rebuda que

tenen les aparicions de l’actriu com a col·labo-
radora del programa televisiu La resistencia,

presentat per David Broncano.

C A N D E L A  P E Ñ AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva carrera d’actriu
Va començar el 1994 i actualment té tres premis Goya

Famosos

Triomfar més enllà del cinema
És col·laboradora de ‘La Resistència’ i sorprèn pel seu humor

Li surten fans de sota les pedres
Pels seus papers a sèries i pel·lícules i per la seva gràcia

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Com podem desmuntar les eines amb
què han tancat els nostres cossos i re-
clamar col·lectivament la capacitat de go-
vernar-los?”. L’activista i escriptora femi-
nista Silvia Federici s’ho pregunta a Més
enllà de la perifèria de la pell. Repensem,
refem i reivindiquem el cos en el capitalisme
contemporani (Tigre de paper), un assaig
traduït al català per Marta Pera.

Llibres

Més enllà de la perifèria de la pell
Silvia Federici
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| Persona 5
Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ens trasllada a unes

vacances d’estiu que es veuran alterades per successos estranys.
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EL CONSELL DEL MES

ESCOLTA ACTIVA

Cal observar-la, interpretar-la i tenir molt
en compte el seu significat

RESPECTE

COMUNICACIÓ NO VERBAL

SENSE JUTJAR

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

i BENESTAR

“Facultat de comprendre les emocions i els sentiments
externs per un procés d’identificació amb l’objecte,
grup o individu amb què hom es relaciona”. Així defi-

neix el DIEC la paraula ‘empatia’. És, en definitiva, la capacitat de
posar-se en la pell dels altres. Aquest concepte s’ha posat de
moda darrerament, sobretot arran de la pandèmia, però con-
vindria que estigués de moda també posar-la en pràctica. 
Per fer-nos una idea del valor que ha pres l’empatia en l’últim

any en tots els àmbits, també en el laboral, ens podem fixar en
una enquesta del CEMS, Aliança Global d’Escoles de Negocis, de
la qual s’ha fet ressò la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Preguntats per les qualitats d’un bon lideratge, el 43% dels més
de 1.700 enquestats han esmentat l’empatia, mentre que, en les
enquestes d’abans de la pandèmia, aquesta xifra era del 38%.
Tot i que l’empatia es comença a desenvolupar de petits,

sempre es pot millorar. Des de la UOC, la doctora en Psicologia
Clara Selva ofereix consells per ser més empàtics: “Escoltar acti-
vament, interessar-nos pels altres, observar i interpretar la comu-
nicació no verbal, comunicar-nos respectuosament i no jutjar”. 

L’empatia està de moda

És molt important parar atenció a allò que ens 
explica l’altra persona i mostrar interès real 

Les claus

En tots els contextos és imprescindible que la comunicació 
sigui respectuosa i inclogui comprensió per les dues parts

El respecte té molt a veure amb evitar prejudicis i altres
idees preconcebudes: en resum, no hem de jutjar
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esquerrabcn.cat/districtes

Pàgines especials

@ERCSantMarti ERCSantMartisantmarti@esquerra.cat

Sant Martí

Simone de Beauvoir deia que “el més
escandalós de l’escàndol és que ens
hi acostumem”. Malgrat anys de de-
núncies, lluites i mobilitzacions, la
força de la inèrcia del poder masculi-
nitzat és abassegadora. 

Hem desenvolupat lleis, plans d’i-
gualtat, protocols d’assetjament,
eines de seguiment, programes de for-
mació... Cada 8 de març hi ha més
dones al carrer, més afirmació, més
sentiment col·lectiu, però l’equitat està
lluny d’haver-se normalitzat. 

Vivim en un patriarcat consentit.

Una estructura de poder que protegeix
i es protegeix, amb un silenci extens i
compartit. Que es manté mitjançant
una pressió constant –moral, psicolò-
gica, física...– estesa i normalitzada,
culturalment i socialment, i que, exer-
cida des d’una posició de poder, pot
arribar a ser coercitiva i humiliant. És
un sistema de privilegis. I, com en tot
sistema de privilegis, si un els té, és
perquè un altre (unes altres, en
aquest cas) n’estan privats.

Sense un silenci protegit, tal codi
“d’omertà”, sense un consentiment im-
plícit, la realitat seria una altra: no ac-
ceptaríem les xifres vergonyoses de
desigualtat, d’assetjaments, violacions,
humiliacions… que es repeteixen cada
any. Ni els assetjadors/intimida-
dors/obstaculitzadors es beneficiarien
de la protecció còmplice i corporativa
que tenen, encara avui, en moltes
parts de la societat. 

Les dades i la realitat són aclapara-
dores. Segons la Macroencuesta de
Violencia sobre la Mujer 2019 (Delega-
ción del Gobierno contra la Violencia de

Género, 2020), el 57,3% de les dones
que viuen a Espanya ha patit algun
tipus de violència masclista al llarg de
la seva vida i un  13,7% de les dones
ha patit violència sexual. A Catalunya,
cada 8 hores es denuncia una violació.
Només se’n denuncien un 20% i
només un 1% acaben en condemna. 

No valen les lleis si no protegeixen,
ni els protocols si no s’apliquen.
Aquestes agressions són generalitza-
des, bé pels que les cometen o pels
que callen. És evident que no tots els
homes són maltractadors, però sí que
ho és el sistema. Un sistema que re-
quereix una acció radical de decons-
trucció educacional i d’un  canvi
urgent de valors. 

Quin tipus de societat accepta,
amb normalitat, que la meitat dels
seus membres pateixi una violència
estructural continuada? Que tinguin
una taxa de pobresa un 5% més ele-
vada entre els 18 i els 64 anys, bretxa
que s’incrementa fins a un  37% en les
majors de 65 anys? Que hagin de tre-
ballar 58 dies més per cobrar el ma-

teix sou? Que tinguin més atur i més
precarietat?

Quina societat tolera el grau de se-
gregació vertical que tenim les dones,
amb un accés efectivament restringit
als nivells més alts de la professió i de
responsabilitat? L’exemple de la uni-
versitat és il·lustratiu, quan, tenint el
mateix nivell de titulació i el mateix
nombre de tesis llegides, al final  hi ha
un 20% més d’homes professors agre-
gats, un 30% més de professors titu-
lats i un 50% més de catedràtics. O a
la cultura, on tot i que l’última en-
questa de l’ICUB sobre gènere i cul-
tura intenta posar llum, les ombres es
mantenen: “Les dones, amb presència
majoritària en els festivals petits i els
equipaments de proximitat. Els
homes, majoritaris en les grans insti-
tucions i els festivals importants”, amb
major pressupost i projecció (per
posar només un exemple). Aquesta si-
tuació és similar en els càrrecs direc-
tius empresarials o en  la política, on
després de quasi mig segle de demo-
cràcia, només en un 23% dels munici-
pis hi governa una dona. 

És veritat que es fan avenços any
rere any, però ho és també que la re-
sistència i la lentitud en introduir can-
vis i modificar conductes socials és
molt gran. Tenim una  cultura que re-
produeix rols i estereotips, i no parlem
només d’obres, repartiments o publi-
citat, sinó de les estructures de poder,
i en com s’exerceix aquest poder.

Tenim dret a no sentir-nos insegu-
res ni incomodades. A parlar i no sen-
tir-nos silenciades. A vestir i viure com
volem. A manar. A governar. A actuar. A
decidir. 

Després de tants anys de lluites in-
dividuals i col·lectives, mereixem res-
postes. No hem aconseguit encara, ni
de lluny, la societat igualitària i lliure
que esperàvem. Necessitem eliminar
d’una vegada els relats masclistes de
la nostra cultura i de la nostra memò-
ria. No necessitem més consciència
femenina. Necessitem deconstruir la
consciència masculina i deseducar
una societat basada en els seus va-
lors. El més escandalós de l’escàndol
és que no el considerem escandalós.

Gemma Sendra
regidora d’ERC 
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El més escandalós de l’escàndol
és que ens hi acostumem
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