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“Fa poc vaig haver d’anar a la po-
licia perquè el meu ex havia difós
fotos i vídeos meus de caràcter se-
xual per WhatsApp”. “El meu
antic cap se m’insinuava per mis-
satges privats cada cop que pu-
blicava una foto a Instagram”.
“Els amics del meu ex li pregun-
taven per què em deixava penjar
fotos sense samarreta”. “He rebut
moltíssimes fotopolles de des-
coneguts”. “Després de deixar-
me, el meu primer nòvio em va
posar en un grup de WhatsApp
amb els seus amics i tots em van
començar a dir que era una gua-
rra i una zorra”. “Durant una
època, publicava fotos eròtiques
a les xarxes i el noi amb qui sor-
tia em va exigir que deixés de fer-
ho perquè només ell podia veure
el meu cos”.

Tot això són testimonis reals
de dones que, des de l’anonimat,
han volgut explicar a aquest mit-
jà com les xarxes socials han es-
tat una arma més del masclisme
per exercir la seva violència. I, ma-
lauradament, no són casos ex-
cepcionals: un 15% de les barce-
lonines afirmen haver patit cibe-
rassetjament en algun moment de
la seva vida, segons l’última en-
questa sobre violència masclista
de la Generalitat. Aquesta és la xi-
fra que cita la tinenta d’alcaldia de
Feminismes de l’Ajuntament,
Laura Pérez, per entendre l’a-
bast d’una xacra que s’ha accen-
tuat durant la pandèmia. 

“Amb el confinament hem
passat més temps que mai a les
xarxes, que no són un espai lliu-
re de violència masclista ni un
lloc segur per a les dones”, apun-
ta Pérez. Rere la pantalla i sovint
escudats en perfils falsos, els as-
setjadors se senten encara més

impunes en el món digital. “Com
que la impunitat és brutal, es
veuen molt forts per seguir as-
setjant”, assegura la periodista
Isabel Muntané, sòcia fundado-
ra de la cooperativa Almena Fe-
minista i directora del màster de
Gènere i Comunicació de la UAB.

Muntané sap què és ser el
blanc d’insults i amenaces a tra-
vés de les xarxes: “Totes les fe-
ministes que ens posicionem pú-
blicament en rebem”. “La inten-
ció és que callem, que sortim de
l’espai públic i que deixem de
compartir el nostre discurs”, afe-
geix, i per això ella sempre que rep
una agressió d’aquest tipus la de-
nuncia a Twitter. En aquest sen-
tit, Pérez lamenta que, més enllà
de la impunitat legal, també hi
hagi “impunitat social”. “S’han
normalitzat les dinàmiques mas-
clistes a les xarxes. Sembla que
una dona per tenir Twitter, per

exemple, ja hagi de rebre insults
masclistes”, afegeix.

CAMPANYES INSTITUCIONALS
L’Ajuntament ha volgut que el
masclisme en l’entorn digital fos
el tema central dels actes del 25
de novembre, el Dia Internacio-
nal per a l’Eliminació de la Vio-
lència vers les Dones. Així, la
quinzena edició del Premi 25N ha
portat com a lema ‘Block the
troll: estratègies feministes a les
xarxes’ i les guanyadores han
estat les entitats Donestech i
Alia amb el projecte ‘A la xarxa
lliures i segures’. 

La proposta guardonada vol
crear una “campanya gràfica cre-
ativa, clara, directa i útil, amb gifs
que es difonen a través de diver-
sos suports en línia”, expliquen
des del consistori. De fet, aquest
ha estat també l’esperit de la
campanya impulsada per l’A-

juntament, que ha rebut crítiques
d’alguns sectors del feminisme
que l’han considerat “frívola”.
Davant d’aquests retrets, Pérez
matisa que es tracta “d’una cam-
panya molt específica, orientada
sobretot a les joves, que són les
que pateixen especialment la
violència masclista a les xarxes
socials”. També assegura que fi-
nalment el missatge “s’ha entès”
i que fins i tot “algunes persones
han rectificat”.

La institució que també s’ha
afegit a la visibilització i la de-
núncia de les “violències mas-
clistes digitals”, així les anome-
na, ha estat la Diputació de Bar-
celona. “Les ciberviolències, com
ara el control o l’assetjament a
través d’aplicacions i xarxes so-
cials o el sexpreading, han pres
rellevància en la situació de con-
finament”, diu el manifest insti-
tucional d’aquest 25N.

EL FEMINISME EN CADENA
Tot i que la pandèmia ha acabat
de convertir el món virtual en el
món real, el feminisme s’ha sabut
organitzar i adaptar a les cir-
cumstàncies per poder sortir al
carrer aquests dies. Diumenge 22
de novembre una cadena huma-
na es va estendre pels carrers de
la ciutat per denunciar les vio-
lències masclistes. L’acte va ser
convocat per Novembre Femi-
nista, un grup sorgit dins de l’es-
pai de Ca la Dona, i va aconseguir
aplegar unes 3.000 dones, segons
l’organització. 

“Ens volem vives i rebels” era
el missatge principal de la con-
centració, que es va fer en sis
trams de la Gran Via i l’Avingu-
da Meridiana. Perquè sí, les do-
nes encara han de reclamar que
les deixin viure a les acaballes del
2020, un any en què a Catalun-
ya hi ha hagut nou feminicidis. 

Anna Utiel
BARCELONA

Masclisme rere la pantalla
» El 15% de les barcelonines ha patit ciberassetjament, segons la darrera enquesta de la Generalitat
» L’Ajuntament ha centrat la campanya d’aquest 25N en les violències masclistes a l’entorn digital

Aquest 25N, que va tenir una prèvia en forma de cadena humana, denuncia el ciberassetjament. Fotos: Pexels i Novembre Feminista
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La lupa

Una de les interpretacions del procés inde-
pendentista és que ha sigut la conseqüèn-
cia política d’una nova etapa de la tensió se-
cular entre Madrid i Barcelona.

Si l’Espanya del segle XX s’havia construït a par-
tir d’una capital política i dos motors industrials a la
perifèria (Catalunya i el País Basc), l’Espanya post-
industrial ha anat desplaçant i concentrant el poder
econòmic també a Madrid. En bona part gràcies a les
privatitzacions de les grans empreses estatals (com Te-
lefónica, Iberia, Repsol, Endesa, etc.), que van ser la
llavor per construir noves multinacionals amb seu a
Madrid i amb un ull posat a Espanya i l’altre a Llati-
noamèrica.

Això va anar acompanyat d’accions decidides de
l’Estat per regular mercats com l’elèctric, el de les te-
lecomunicacions o el financer a favor d’aquest nou ca-
pitalisme de l’IBEX-35 que, de fet, en bona part era
un capitalisme del BOE. Però no fou només el paper
del regulador, sinó també les grans decisions dels go-
verns en matèria d’infraestructures. L’aposta constant
per Barajas com a gran aeroport intercontinental o,
sobretot, la xarxa radial d’AVE i d’autovies gratuïtes
va anar reforçant la posició de Madrid. I Madrid va
aprofitar totes aquestes cartes marcades per conver-
tir-se en un gran pol d’atracció.

Tot això es va fer sense massa resistència perifè-
rica. Fins que a Catalunya, després del col·lapse de les
infraestructures i del final abrupte de la reforma de
l’Estatut, i enmig de la crisi econòmica més profun-
da en dècades, es va generalitzar la percepció que es-

tàvem, efectivament, jugant una partida amb les car-
tes marcades.

Mentre el turisme havia anat guanyant pes a casa
nostra, la indústria fugia d’Europa i la nova economia
s’anava desplaçant a poc a poc però de manera in-
exorable cap a Madrid. Aquí ens quedava, a tot esti-
rar, el somni d’un Eurovegas o el seu succedani tar-
ragoní Barcelona World, que encara cueja. Ni els in-
tents de reformar el finançament, ni les crides civilit-
zades a impulsar el corredor mediterrani, ni el clam
dels sectors econòmics per poder gestionar, almenys,

l’aeroport del Prat van ser atesos. Ni tan sols considerats
seriosament. Per això es va estendre la idea que, sen-
se els instruments polítics d’un Estat, Catalunya tenia
un futur negre. Perquè el recorregut de la creativitat
i la capacitat d’innovació era limitat i l’impuls creatiu
de la Barcelona olímpica ja quedava molt lluny.

A partir de llavors Catalunya va entrar, de manera
abrupta i inesperada, en una fase de confrontació
oberta amb l’Estat i el centre de gravetat del catala-
nisme es va desplaçar clarament cap al sobiranisme.
La tensió va anar pujant fins a la tardor de 2017, que
ja sabem tots com va acabar. Però mentrestant Ma-

drid no es va aturar. De fet, va entrar en una nova
fase. Si a Catalunya es va aspirar a sortir de la crisi
amb un Estat propi, a Madrid l’aposta va ser inten-
sificar la capacitat de centrifugació de recursos, in-
versions i talent. La comunitat i l’Ajuntament de Ma-
drid van aprofitar el marge d’autonomia per impo-
sar una mena de turbo-capitalisme madrileny. Li-
beralització gairebé absoluta d’horaris comercials i
baixades massives d’impostos que van provocar un
efecte succionador: contribuents rics d’altres terri-
toris es van desplaçar a Madrid, on els tipus de l’IRPF
per a les rendes més altes i els impostos sobre el pa-
trimoni són els més baixos de l’Estat.

Així, a més dels beneficis de la capitalitat, els fa-
vors del regulador a les grans empreses privatitza-
des i la política centralista d’infraestructures, ara Ma-
drid ha sumat una nova carta: el dúmping fiscal. Una
competència deslleial amb els altres territoris que,
paradoxalment, a qui més ha afectat no ha sigut Ca-
talunya sinó les comunitats autònomes del seu
voltant. Però en tot cas, aquest és el debat que s’ha
plantejat en la negociació dels pressupostos entre
Esquerra Republicana i el PSOE. Malgrat la con-
tradicció aparent que genera que un partit sobira-
nista demani limitar el marge d’una altra comuni-
tat autònoma per decidir els seus impostos, és evi-
dent que en un context econòmic integrat cal dotar-
se de mecanismes d’autodefensa davant de pràcti-
ques com el dúmping fiscal. Perquè, a més, en el cas
de Madrid és una carta marcada més que s’afegeix
a una partida absolutament desigual.

El dúmping fiscal és una carta
marcada més que s’afegeix a una

partida absolutament desigual

per Jordi Muñoz

Madrid–Barcelona

El Dr. Argimon ha dit
que reobrim perquè no

hi ha diners. Després el
Síndic de Comptes ens ha explicat
que el sobrecost de 5.000 milions de
l’L9 es deu a mala gestió, mala planifi-
cació i, afegeixo, poca rendició de
comptes amb els diners públics durant
anys. Vasos comunicants.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Una persona que no
va armada, que té mos-

tres clares de patir un
brot d’angoixa i li disparen una tàser
amb descàrregues elèctriques. Això
en una democràcia de veritat suposa-
ria la immediata detenció d’aquests po-
licies. Però ja podeu esperar asseguts,
aquí no passarà res. 

@albertmartnez

El 30 de novembre és
el dia internacional

contra els Trastorns de
la Conducta Alimentària. Ser dona i
adolescent són els principals factors de
risc per desenvolupar-ne. És una lluita
que sens dubte s’ha de col·lectivitzar i
posar sobre la taula. Jo porto 11 anys
amb ella. Cuideu-vos.

Declara el sotsinspec-
tor de la Policia Nacio-

nal acusat de traficar amb
permisos de residència. L’acusat de-
nuncia que cobraven per objectius:
“Indirectament t’obliguen a fer deten-
cions per estrangeria per fer expulsions.
Cada dia: entràvem en bars a guetos,
identificant 50 persones”.

@andreajvilloria@cintatort@carlosbaraibar
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2
De Sant Gervasi a Califòrnia: 
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A les xarxes

@PepPrieto: Ha mort Montserrat Carulla.
Una actriu meravellosa que ens deixa un
llegat extraordinari d’interpretacions en
teatre, cinema i televisió.

@jordibaro: L’Agència Europea del Medi-
cament decidirà si aprova la vacuna contra
la Covid-19 de Pfizer el 29 de desembre a tot
estirar, i la de Moderna, el 12 de gener.

#LaVacunaMésAProp

@lluis_llach: Una cosa és segura. La
@LauraBorras [candidata de Junts per
Catalunya]  dinamitzarà aquestes elec-
cions. I molt.

#BorràsCandidata #AdeuALaCarulla

Els semàfors

La Fundació Estimia ha estat
guardonada amb la Medalla
d’Honor de Barcelona per la

seva aposta per facilitar el
desenvolupament de les

persones amb discapacitat
física, intel·lectual i sordceguesa
i acompanyar les seves famílies.

pàgina 10Fundació Estimia

Raventós, directora de la
Fundació Boscana, ha rebut la

Medalla d’Honor de la ciutat en
reconeixement a la seva tasca a

favor de la integració de les
persones amb discapacitat

intel·lectual des del capdavant
d’aquesta fundació.

pàgina 10Ana Tere Raventós

La Fundació Barcelona Comerç
ha unificat en un tots els

guardons que entrega en els
seus premis anuals per fer un

reconeixement a la tasca de tots
els comerciants de la ciutat

durant els mesos de la
pandèmia del coronavirus. 

pàgina 16

Safata d’entrada

Al mandat anterior l’Ajun-
tament de Barcelona va
posar en marxa primer

Pla de Salut Mental de Barcelo-
na 2016-2022 (PSM), elaborat
amb la participació d’entitats
amb llarga trajectòria en l’aten-
ció i millora de la salut mental a
la ciutat. El PSM pretén donar
resposta a moltes de les necessi-
tats i mancances detectades i
que tenen molt a veure amb l’es-
tructura i les desigualtats de la
nostra societat i les crisis passa-
des. Si al mandat anterior un
PSM ja era imprescindible i in-
excusable, ara amb la pandè-
mia, que està tenint un fort im-
pacte en la salut emocional de
molta gent, encara ho és més. En
aquest sentit, enguany l’Ajunta-
ment està destinant un milió i
mig d’euros addicionals als que ja
preveia el pressupost municipal
per a programes de salut mental,
a fi de mitigar el patiment psico-
lògic de la ciutadania derivat de
la pandèmia i els confinaments.

Dit això, volem centrar-nos
també en la realitat de Sarrià -
Sant Gervasi, que, per la seva si-
tuació socioeconòmica, presen-
ta uns indicadors de salut men-
tal millors que els d’altres zones
de la ciutat; però això no vol dir
que no hi existeixin problemes.

El PSM posa un èmfasi espe-
cial en el jovent, perquè és un

Noves eines per millorar la salut mental 
per Llorenç Sena i Joan Manel del Llano (Barcelona en Comú)

col·lectiu molt susceptible i
perquè com més aviat es de-
tectin i tractin els símptomes
més garanties d’èxit futur i
menys risc de recaiguda.
Aquesta visió escau molt al
nostre districte, ja que la seva
població infantil i juvenil és
molt nombrosa, i el teixit edu-
catiu, molt dens (vora de
40000 alumnes). A més, si bé
tothom pot experimentar sen-
timents de soledat, diverses
enquestes demostren que la
franja d’edat d’entre 16 i 24
anys –sense oblidar-nos de la
gent gran que viu sola– és una
de les més afectades per aquest
sentiment. I la Covid-19 no ha
fet més que intensificar en
aquest sector les manifesta-
cions de soledat i d’emocions
negatives (ansietat, depressió,
estrès, angoixa, avorriment...).

Per això, el 2019 es va po-
sar en marxa al districte el
Konsulta’m, un servei trans-
versal que tant fa orientació en
salut mental per al jovent d’en-
tre 12 i 22 anys, per atendre
preventivament el seu pati-
ment psicològic, com també

acull i orienta els dubtes de les
famílies, i fa assessorament a
professionals de la xarxa co-
munitària. Aquest servei omple
un buit de necessitat perquè
apropa al jovent els recursos de
suport de salut mental i facili-
ta la derivació dels casos que ho
necessiten cap a serveis més es-
pecialitzats. A poc a poc, ja
se’n van recollint els fruits!

Ara, tal com preveu el
PSM, el Districte de Sarrià -
Sant Gervasi ha fet un nou pas
endavant constituint la Taula
de Salut Mental, que aviat tin-
dran també tots els districtes
i que ha tingut molt bona aco-
llida entre les entitats espe-
cialitzades. L’objectiu d’aquest
nou i necessari espai, que cer-
ca la implicació estreta d’a-
questes entitats, és articular les
accions que ja es desenvolupen
o s’hagin de desenvolupar als
districtes en consonància amb
les directrius del PSM, segons
les necessitats de cada terri-
tori. Serà, doncs, un espai
molt valuós de reflexió, d’in-
tercanvi de recursos i de treball
col·laboratiu.

Barcelona Comerç
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Mirada pròpia

N

En una situació com la que estem vivint –in-
esperada i excepcional– és fàcil caure en el
pessimisme i arribar a conclusions alar-
mistes. Tanmateix, sembla evident que el

tancament dels restaurants no és sinònim de la fi de
la gastronomia, ni els gimnasos tancats són la fi de l’es-
port. De la mateixa manera, seria agosarat i irres-
ponsable afirmar que després de la crisi de la Covid-
19 el turisme no té futur. El que sí que ens pertoca plan-
tejar-nos és com serà aquest futur.

És cert, i tampoc podem negar-ho, que molts esta-
bliments, comerços, empreses i
companyies del sector s’estan en-
frontant –i ho continuaran fent els
pròxims mesos–a moments com-
plicats. A curt termini, moltes
empreses hauran de fer un esforç
immens per superar una crisi que
ningú havia previst. Algunes no so-
breviuran. Ara bé, hem de ser ca-
paços de mirar el sector amb
perspectiva i de continuar posant
el focus en els reptes que ja teníem
i en els que ara se’ns afegeixen. 

La notícia positiva és que te-
nim perfectament identificats els
problemes que cal resoldre i els
reptes als quals ens enfrontem.
Tenim les eines i els professio-
nals. Les destinacions turísti-
ques tenen formulats els reptes i
les estratègies per assolir-los.
Disposem d’organismes inter-
nacionals plenament implicats en
aquesta tasca i una societat per-
fectament capacitada per fer-ho.
Des dels ODS (Objectius de Des-
envolupament Sostenible) de les Nacions Unides
fins a les línies estratègiques de l’OMT (Organització
Mundial del Turisme) s’ha aconseguit una fita insò-
lita: que tots els països es posin d’acord a l’hora d’as-
senyalar els reptes de la nostra societat, marcant una
agenda global comuna. Ara s’ha de complir.

LES EXPERIÈNCIES, ALLÒ QUE NO CANVIA
Viatjar, conèixer llocs nous, tenir contacte amb altres cul-
tures, amb altres paisatges i amb altres sabors són vi-
vències que mai no passaran de moda. L’essència del tu-

risme segurament no ha canviat o, si més no, ha canviat
molt poc des dels seus inicis: parteix sempre de la ne-
cessitat que tenim les persones d’ampliar les nostres fron-
teres físiques i mentals. El que varia és el context, les cir-
cumstàncies, les expectatives i el grau d’exigència tant
dels visitants com dels residents de cada destinació.

Soc de les convençudes que el turisme té molt re-
corregut, i que aquest futur estarà marcat pels valors.
Uns valors que, de fet, no són cap novetat, però que
després de la pandèmia esdevenen inajornables. Par-
lo d’innovar i de no conformar-nos amb els models

que ja coneixem i que hem fet servir fins ara. El món
canvia a un ritme vertiginós i cada vegada és més fà-
cil quedar-se enrere. No podem oferir les respostes
de sempre a preguntes completament noves. Aques-
tes respostes hauran de passar també per integrar
del tot la sostenibilitat en la mateixa gestió. D’això
en depèn la nostra competitivitat, la salut del nos-
tre entorn i el progrés social. Només adoptant un
compromís ferm i real per part de tots els actors im-
plicats en el sector turístic podrem garantir que la
nostra activitat sigui perdurable en el temps. Dit d’u-

na altra manera: si no som innovadors i sostenibles,
segur que no hi ha futur. 

Per això aquest procés d’evolució del turisme s’ha
de fonamentar en el coneixement i la formació. Ne-
cessitem professionals que tinguin els coneixements
i els recursos per poder oferir als turistes d’ara, i als de
demà, una experiència transformadora, curosa amb
la destinació i els seus residents. Des del CETT, el cen-
tre universitari de turisme, hosteleria i gastronomia
adscrit a la UB que, des de fa més de 50 anys, es de-
dica a fer recerca aplicada i a formar els professionals

del sector, hem pogut contribu-
ir a la transformació del sector i
comprovar la potencialitat d’a-
quest món fascinant i transversal. 

Aquest és un bon moment per
replantejar-nos moltes coses. Si
ens centrem en Barcelona, no no-
més ens hem de qüestionar quin
turisme volem, sinó també qui-
na ciutat volem. M’atreveixo a dir
que la resposta a aquestes pre-
guntes s’ha de formular en plu-
ral. El que hem de buscar és una
ciutat que afavoreixi una econo-
mia plural i sostenible, el progrés
i la cohesió social, que assumei-
xi i posi en valor la diversitat, que
garanteixi el diàleg i la convi-
vència i que sigui, en definitiva,
una ciutat de ciutats. De la ma-
teixa manera, el turisme que vo-
lem és un turisme més diversifi-
cat, plenament responsable i sos-
tenible. Un turisme que vetlli
pels veïns i visitants i per la per-
durabilitat de la destinació. En

aquesta equació, el turisme continuarà sent una pa-
lanca cabdal en l’impuls de l’economia i en la generació
de llocs de treball. Com ja he dit, ho serà sempre que
apostem per un sector de qualitat, amb professionals
ben formats i gestors responsables. Un turisme for-
mat per diferents turismes que abracin la innovació,
la sostenibilitat i el coneixement.

Vaig més enllà. No només el turisme té futur, sinó
que no podem entendre el futur sense el turisme.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Les millors
perles

Carrer Covid, número 19. Aquesta és l’adreça on el SEPE ha
enviat centenars de cartes per notificar ERTOs, segons ha

publicat la Cadena SER. Sembla que va ser la mesura del servei
públic d’ocupació estatal per no perdre temps buscant adreces.

El primer visitant del MACBA va ser un peluix. Betevé ha
recuperat el vídeo que va publicar ara fa 25 anys sobre

la inauguració del museu. Una nena havia de ser la primera
a entrar-hi, però va voler que ho fes abans el seu nino. 

La nòvia virtual d’un jove va induir-lo a matar el seu pare el
juny de 2019. Ho han descobert ara els Mossos i ho ha

publicat La Vanguardia. La noia li va fer creure que eren parella
i el va sotmetre fins que va aconseguir que cometés el crim.

Se salten el confinament municipal de cap de setmana i
acaben atrapats a la neu. Això li ha passat a una família

amb dos menors que va requerir l’ajuda dels Mossos i dels
Bombers. Després, la policia els va denunciar.

LA FOTOper Anna Utiel @FCBarcelona_cat

per Maria Abellanet

Els turismes del futur

N
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@aleixramia: S’acosten les deu i el centre
de la ciutat de cop es torna intens. Tothom
s’acomiada, gent que comença a caminar
ràpid i una mena de tensió a l’ambient.

@egguardiola: Preparem-nos per la ins-
trumentalització de la condició de dona de
Laura Borràs per part de gent que no hi en-
tén un borrall de feminisme ni de sororitat.

@PatrickurbanoR: És al·lucinant com la
nostra generació ha acceptat els premis,
retweets i copets a l’esquena varis com a
formes de pagament per la nostra feina.

Tribuna

ue la policia dispari una persona és sempre
una mala notícia. Justificat o no, prémer el
gallet i foradar el cos d’algú amb una bala no
és plat de gust per a ningú, excepció feta dels
malalts que gaudeixen fent mal només per

fer-lo. No és aquest el cas de la policia. 
A Catalunya el debat sobre l’actuació dels cossos de se-

guretat –Policia Nacional i Guàrdia Civil, Mossos d’Es-
quadra i policies locals–està sempre viu. Això té coses bo-
nes. Al cap i a la fi, els cossos policials són la part visible
del monopoli de la força que els ciutadans hem cedit a l’Es-
tat. I és del tot oportú que vigilem l’ús que els uniformats
fan d’aquesta prerrogativa. Fiscalitzar-los permanentment
és, des d’aquesta perspectiva, imprescindible per a la sal-
vaguarda i bon funcionament democràtic de la nostra so-
cietat i la preservació dels nostres drets de ciutadania.

Passa sovint, però, que el debat al voltant dels cossos
i forces de seguretat es polititza. Llavors l’objectiu deixa
de ser la necessària fiscalització de la seva feina per con-
vertir-se només en una manera de treure’n rendiment par-
tidari o ideològic. A Catalunya, aquesta forma de fer és, per
desgràcia, la més habitual. I el perjudici que provoca és cla-
ríssim: totes les actuacions policials acaben situades sota
sospita, debilitant així innecessàriament la confiança
dels ciutadans envers els professionals que s’encarregu-
en de garantir-los la seguretat i que fan una feina im-
prescindible.

El darrer cas que ha agafat volada és el d’una perso-
na sense llar que va rebre dos trets d’un agent quan la Gu-
àrdia Urbana de Barcelona intentava reduir-lo. A l’espe-
ra de conèixer els resultats de les diferents investigacions
que estan en marxa, qui més qui menys ja s’ha posicionat,
bé culpabilitzant els responsables polítics de l’Ajuntament
de Barcelona i la policia, bé defensant l’actuació de l’agent. 

El fet que es tracti d’una persona sense llar ha portat
també a debat la violència que pateixen aquestes perso-
nes pel fet de viure al carrer i s’hi han afegit preguntes pre-
visibles sobre si és més fàcil per la policia abusar d’aquests
individus que viuen en circumstàncies tan precàries i ha-
bitualment sense una xarxa de seguretat i ajut com la que
faciliten la família o les amistats. 

Amb tot, convindria no precipitar-se a risc d’equivocar-
se en un sentit o un altre. Però interessa fer notar que és
precisament quan més es requereix la virtut de la pacièn-
cia quan resulta més evident l’elevada factura que paguem
perquè a força d’anys s’hagi malmès la confiança necessària
en els cossos policials i els seus responsables polítics. 

Aquesta confiança s’ha esberlat per tres motius, i de la
rectificació de tots tres en depèn que en el futur es pugu-
in tenir debats serens que donin resultats sobre les ac-
tuacions policials. Val a dir, el lector ja ho ha copsat, que

aquest plantejament és a parts iguals utòpic i naïf, en la
mesura que resulta impossible que el canvi que es proposa
tingui la més mínima possibilitat de concretar-se.

El primer motiu de desconfiança deriva de la poca
transparència històrica dels cossos policials i d’un cor-
porativisme innegable, impossible de justificar massa ve-
gades. Aquest fet interpel·la directament les policies i no-
més són elles les que poden posar-hi solució. Assenyalar
els mals professionals i depurar responsabilitats és sem-
pre la millor manera de defensar la policia i el conjunt dels
seus professionals. Tot i que hi ha hagut millores els dar-
rers anys, encara preval en excessives ocasions el corpo-
rativisme que dona ales als mals agents. 

La segona qüestió que ha danyat la confiança és el tri-
pijoc de molts partits per voler guanyar rèdit polític qües-
tionant, moltes vegades de manera barroera, les actuacions
policials. Aquesta és una mala praxi que la política de par-
tits i capelletes exercita tot sovint. És fàcil intuir que, si en
lloc de ser un agent de la Guàrdia Urbana el que ha pro-
tagonitzat aquest darrer incident hagués estat un Mosso
d’Esquadra, els responsables polítics de l’Ajuntament de
Barcelona haurien intentat treure’n suc en lloc de defen-
sar l’agent que ha disparat, com fan ara. De fet, com dè-
iem respecte a les policies, aquí també hi trobaríem ex-
emples de totes les formacions polítiques. 

I el tercer element, cabdal també per entendre els ni-
vells de desconfiança envers les actuacions i versions ofi-
cials de la policia, rau en la manera de fer d’una part de
l’activisme social que considera, normalment des de po-
sicions d’extrema esquerra, que tot s’hi val per capgirar el
sistema i que una de les peces que cal tombar per acon-
seguir-ho és la credibilitat dels cossos de seguretat. 

Aquesta manera de fer també resulta extremadament
perjudicial, sobretot quan s’hi afegeixen com a altaveus de
ressonància de les seves tesis algunes formacions políti-
ques. El reportatge Ciutat morta, que fins i tot va rebre dis-
tincions periodístiques en forma de premis atorgats per
l’Ajuntament de Barcelona, tot i ser un exemple reeixit de
mala praxi periodística que només buscava el despresti-
gi de la Guàrdia Urbana i de la policia en general, en se-
ria un bon exemple.

És difícil que res d’això canviï. Ben al contrari, el més
probable és que el deteriorament de la credibilitat poli-
cial vagi a més. Totes tres qüestions requereixen que la
política s’exerceixi sense perdre de vista l’interès gene-
ral i que deixi de jugar-se frívolament amb una qüestió
tan cabdal per al manteniment del model de societat que
tenim i que, amb carències i obligades millores que no
podem ajornar, reprodueix diàriament el petit gran mi-
racle de la convivència pacífica per a la qual la policia és
una peça fonamental i irreemplaçable.

Flaixos

Convindria no 
precipitar-se a risc

d'equivocar-se en un
sentit o un altre. 

Però interessa fer notar
que és precisament quan
més es requereix la virtut

de la paciència quan
resulta més evident

l'elevada factura que
paguem perquè a força

d'anys s'hagi malmès 
la confiança necessària 

en els cossos policials

“
“

per Josep Martí Blanch

Disparar un sense sostre

Q
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Elsa Artadi
Junts per Catalunya

“Tenim el pitjor govern municipal,
sense lideratge ni iniciativa”

“Barcelona està en la pit-
jor crisi amb el pitjor
govern possible”, deia

fa dies. Amb els partits que hi ha a
la Generalitat manant a Barcelona
la situació seria diferent?
Evidentment que sí. Tenim un go-
vern municipal que l’única gran
idea que ha tingut per gestionar la
pandèmia ha sigut pintar els car-
rers de la ciutat. I ha generat un
caos. El Pacte per Barcelona, una
demanda de l’oposició, va ser una
gran oportunitat perduda que
hauria estat molt útil per orientar el
pressupost del 2021. De moment
hem aconseguit que tiri endavant
un endeutament de 500 milions,
però s’ha de fer servir bé perquè
quan acabi el 2021 hem d’aconse-
guir que els negocis funcionin i les
famílies tinguin les finances sane-
jades. Diem que és el pitjor govern
perquè no té cap mena de lide-
ratge ni d’iniciativa i, després de
vuit mesos, no entenen el que està
passant.

Creu que és un bon moment per
reivindicar el Govern de la Gene-

ralitat després del que hem vist
durant les últimes setmanes, amb
crisis de confiança incloses?
El Govern de la Generalitat, amb tot
l’espoli fiscal i la poca capacitat nor-
mativa, ha fet molt en comparació
amb el govern de l’Estat espanyol,
que està al capdavant de la morta-
litat i de l’afectació sanitària i a la
cua de les ajudes. Tot és millorable,
però la Generalitat ha fet moltíssim.

Colau li diria el contrari.
Però és que l’alcaldessa viu en un
núvol acrític amb el govern espa-
nyol, quan la seva política és total-
ment desconcertant. No s’hi val a
posar-se l’etiqueta del govern més
progressista de la història per tapar-
ho tot i després fer uns pressupos-
tos que només donen diners als
militars i a la Casa Reial i apugen les

quotes als autònoms. Colau viu en
aquesta situació acrítica que tot està
perfecte i quan li passen coses com
la subhasta del front marítim fa un
tuit. O quan tot és més extrem fa
una carta a Pedro Sánchez. 

La credibilitat de la classe política
millorarà o empitjorarà amb la
gestió que s’està fent de la pan-
dèmia?
Depèn de com es faci. En aquesta
pandèmia hi ha hagut grans polítics,
que són els que han sabut comunicar.

Posi’ns exemples.
Crec que el president Torra ho va fer
molt bé. Quan va arribar la pandè-
mia es va poder veure la seva ho-
nestedat. Tots vam tenir persones
del nostre entorn, que no són vo-
tants de Junts ni de l’independen-
tisme, que deien que s’havia de
reconèixer que era l’únic que s’a-
vançava als fets. Sempre va ser molt
sincer i empàtic i això té molt valor
en moments d’incertesa.

Parlem de la ciutat de Barcelona. La
mobilitat, ho vèiem al principi, és
un dels temes amb els quals vostès
són més bel·ligerants. Tan mala-
ment s’està fent aquesta transfor-
mació?
La transformació ve de lluny. La ciu-

tadania ens la demana i creiem que
és fonamental. Però ara és la pri-
mera vegada que es recupera espai
generant problemes, perquè en

lloc de buscar el consens s’aplica la
fórmula Colau de la confrontació. Hi
ha d’haver bons i dolents, gent que
hi guanya i gent que hi perd.

Realment creu que l’Ajuntament,
en les decisions dels últims mesos
sobre mobilitat, busca aquesta
confrontació?
L’únic motiu pel qual han fet l’am-
pliació de terrasses, sovint a la cal-
çada en lloc de fer-ho a les places o
a les voreres, és perquè podien
treure places d’aparcament. Ho
han fet perquè podien anar en
contra del cotxe. Una ciutat més
verda la volem tots, però el que no

volem és plantejar-ho en termes
de guanyar i perdre. Per això, per
exemple, proposem aprofitar tot
l’aparcament soterrat de la ciutat,
tant el públic com el privat. 

Per tant, entenem que el projecte
sobre la gran superilla de l’Ei-
xample també considera que ge-
nerarà conflicte.
El problema més gran de les supe-
rilles és que han tornat a començar
la casa per la teulada. El mateix
pare de les superilles n’està rene-
gant. Han fet una superilla des
d’una visió simplista i de confron-
tació i reduïda a l’Eixample, quan el
que cal és pensar en tota la ciutat i
no oblidar-se dels barris més den-
sos, que amb el coronavirus són els
que pateixen més. El projecte és
molt poc ambiciós.

Per tant, quines mesures creu que
serien les correctes per lluitar con-
tra la contaminació?
Gestionar bé les zones d’aparca-
ment, per exemple. Perquè amb
això ja t’estalviaries un 25% de la
gent que circula buscant-ne. O la
darrera milla de les mercaderies.
Cal posar en el mateix pla la soste-
nibilitat i l’eficiència. No es pot viure
amb el paradigma dels 80 d’ICV,
que de fet és el que fan ara.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“Per gestionar 
la pandèmia
l’Ajuntament 
ha pintat 
els carrers”“En aquesta

pandèmia hi ha
hagut grans
polítics. Torra ho
va fer molt bé”
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– Amb els desnonaments Colau
s’espolsa responsabilitats?

– No actuen perquè certes
imatges amb els Mossos 
d’Esquadra ja els van bé.

– Realment ho creu?

– Màgicament troben la solució
quan els Mossos ja hi són. 
Els Serveis Socials estan 
donant resposta massa tard.

– Jordi Martí (comuns) diu que
les crítiques als Serveis Socials 
són molt injustes.

– El problema no són 
els treballadors, són els 
responsables polítics.

3La pandèmia ha deixat el petit
comerç en una situació difícil. Han
criticat molt la gestió d’aquest
sector. Què haurien fet vostès?
Des del primer dia vam demanar
que es fes un ‘marketplace’ conjunt,
mesures perquè els negocis puguin
tenir més presència al carrer... S’han
fet molt poques campanyes i una
que es va fer instava a anar al centre
a comprar, quan amb això cal vigilar
perquè de comerç en tenim a tot
arreu. I pel que fa a la llei de les Àrees
de Promoció Econòmica Urbana,
molt reclamada pel sector, les de-
claracions dels comuns són alar-
mants perquè hi estan en contra. 

En l’escenari que està dibuixant,
és complicat pensar que votaran
a favor dels pressupostos.
El moment és molt disruptiu i tots
hem d’estar a l’altura. Si l’enfoca-
ment és consensuat amb els sec-
tors econòmics i ajuda les famílies a
sortir de la crisi, nosaltres hi serem i
ens agradaria poder contribuir a un
pressupost que sigui útil. Tenim l’es-
perança que vulguin escoltar i que,
tot aquell lideratge que no tenen
Colau ni Collboni, el puguem exer-
cir nosaltres des de l’oposició.

Un dels grans temes que han de
tractar és el de l’habitatge i, so-
bretot, el dels desnonaments. Els
comuns centren les seves críti-
ques en l’Estat i la Generalitat,
però quan governava Trias deien
que era un problema de voluntat
política d’ell. Tenen raó ara o la te-
nien aleshores i ara s’espolsen les
responsabilitats?
Hi ha una mica de tot. El 2014 els
comuns deien que els desnona-
ments no s’aturaven perquè no es
volia i ara diuen que ningú ha fet
tant com ells, quan mai hi havia
hagut tants desnonaments com
ara.  No hi ha hagut una bona polí-
tica en habitatge que fes copartícip
el sector i s’han fet polítiques que
no han tingut resultat, com l’obli-
gació d’haver de destinar el 30%
dels pisos nous a habitatge social. I
estem veient coses que no ens
agraden. No pot ser el mal funcio-
nament que hi ha dels Serveis So-
cials. No pot ser que per voler
instrumentalitzar la feina que fan
els jutjats, i que obliguen els Mos-
sos a anar als desnonaments, no

actuïs perquè ja et vagin bé certes
imatges. Això és inacceptable i
només passa a Barcelona.  

Està dient que ja els van bé les
imatges dels desnonaments amb
molta presència policial?
Màgicament troben la solució quan
els Mossos ja hi són, no pas mesos,
dies o hores abans, sinó sempre
després. I això es veu clar quan en
altres llocs de l’àrea metropolitana,
amb alcaldesses que no són pas del
meu partit, no passa. Les famílies no
es mereixen aquestes situacions. La
llei diu claríssimament que els Ser-
veis Socials han de donar una res-
posta i l’estan donant massa tard,
quan s’ha generat tensió i s’ha mo-
bilitzat un barri per aturar un des-
nonament d’una família vulnerable.
Estan fallant per ineptitud o perquè
han volgut fer deixadesa de fun-
cions perquè ja els va bé, i això és
gravíssim. 

El regidor Jordi Martí (comuns)
diu que aquestes crítiques als Ser-
veis Socials són molt injustes, so-
bretot per als seus treballadors. 
El problema no són els treballadors,
sinó els responsables polítics. El que
no val és dir “nosaltres estem fent
més que mai” perquè no és veritat,
ni es pot tractar la ciutadania amb
aquesta simplicitat. Em sap greu
que el regidor Martí posi els treba-
lladors en primera línia d’una polè-
mica que és política.

Parlant de polèmiques, què n’o-
pina de les crítiques a Colau per
fer servir el castellà a les xarxes so-
cials? Troba a faltar més compro-
mís amb el català per part seva?
Darrerament n’hem tingut exem-
ples. Quan fa un tuit internacional
dedueix que al món tothom parla
castellà, en el que és una actitud
una mica castellana de la vida. Des
de l’Ajuntament no hi ha una de-
fensa del català i això ho ha denun-
ciat la Plataforma per la Llengua.
Ens sembla desconcertant perquè
és un patrimoni que compartim
tots i que no ha de voler dir menys-
tenir les altres llengües que es par-
len a Barcelona. Però si no protegim
el català des de les institucions, en
un país que no té estat, d’aquí a uns
anys tindrem un problema molt se-
riós. I tot això ho veiem cada dia a
l’Ajuntament i ens sap molt greu
perquè és una pràctica habitual
dels darrers cinc anys.

Parlem del seu partit. Ha negat
que la decisió d’apartar diversos
consellers de districte del PDe-
CAT sigui una purga i ha parlat de
“coherència política”. No hi havia
lloc per a aquests consellers?
El nostre projecte és el d’en Quim
Forn i el del president Puigdemont,
que és com ens vam presentar a les

eleccions. És legítim i lliure que ca-
dascú decideixi la seva opció política,
però cal ser coherent. Si decideixes
donar suport a un altre candidat de
cara unes eleccions, el més normal és
que treballis amb aquella opció po-
lítica i no amb la que t’enfrontes elec-
toralment. És tan senzill com això. 

Parlant de candidatures, fa poc
deia que es presentarà a les pri-
màries de JxCat del 2023 per a
l’alcaldia de Barcelona. Si acaba
sent la candidata del seu partit
potser li tocarà competir amb
Ada Colau, que ha obert la porta
a un tercer mandat.
Ja no ens sorprèn res. Podria parlar
del front marítim, dels desnona-
ments... És una mentida i una farsa
continua. Que es presenti a les elec-
cions del 2023 és una sorpresa? No,
perquè ja sabem el valor de les seves
paraules, promeses i conviccions. 

I en el seu cas, pot dedicar tot el
temps que voldria a Barcelona te-
nint en compte el protagonisme
que té en l’àmbit nacional?
Soc una entusiasta de la meva feina
i Barcelona i Catalunya no són com-
partiments estancs. Per exemple, la
llei de les Àrees de Promoció Econò-
mica Urbana, que és tan important
per a Barcelona, la porto jo al Parla-
ment.  Com a partit apostem per tor-
nar a l’alcaldia, i que jo estigui als dos
llocs es tracta d’una decisió presa
conjuntament amb el president Pu-
igdemont i amb Jordi Sànchez. 

Relacionat amb la interrelació
entre capital i país fa poc Ferran
Mascarell acusava el govern mu-
nicipal de provincianisme.
Sí, perquè hi ha una submissió abso-
luta a Madrid. Quantes vegades s’ha
reunit Colau amb l’alcaldessa Madre-
nas de Girona? Quantes vegades va
trucar els municipis de la Conca d’Ò-
dena quan estaven confinats? Cap.

Per acabar li volíem preguntar
per Quim Forn. Parlen de Barce-
lona quan es veuen? Què li diu del
govern municipal o de la situació
de la ciutat?
Ens va liderar a l’inici i segueix sent
fonamental. Aquests darrers mesos
ha sigut tot molt més difícil, però in-
tentem que participi i el fa molt feliç
estar al dia de Barcelona.<

“Volem
contribuir a un
pressupost útil.
Hem d’estar 
a l’altura”

“La fórmula Colau és la de la 
confrontació, la de bons i dolents”

“Colau el 2023?
No em sorprèn
res, ja sabem 
el valor de les
seves paraules”
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Sarrià-Sant Gervasi

RECONEIXEMENT4El Saló de
Cent de l’Ajuntament va acollir
l’1 de desembre l’acte d’entrega
de les Medalles d’Honor d’en-
guany. Pel que fa a Sarrià-Sant
Gervasi, van ser per a Ana Tere
Raventós, en el cas del guardó in-
dividual, i per a la Fundació Es-
timina pel que fa a les entitats.

A Ana Tere Raventós el premi
li reconeix la seva tasca a favor de
la integració de les persones amb
discapacitat intel·lectual des de la
Fundació Boscana, on és direc-
tora. A la Fundació Estimia, per

la seva banda, el guardó li ha arri-
bat per la seva aposta per facilitar
el desenvolupament de les per-

sones amb discapacitat física, in-
tel·lectual i sordceguesa i acom-
panyar les seves famílies.

Durant la seva intervenció,
l’alcaldessa Colau va voler rei-
vindicar el fet que enguany la
majoria de premis individuals
han estat per a dones. “Ens vam
adonar que les dones rebien

menys del 20% de les medalles,
cosa que és una anomalia, per-
què les dones no només som la
meitat de la població, sinó que ai-
xequem literalment les cases i els
barris d’aquesta ciutat”, va as-
segurar l’alcaldessa, que també
va reivindicar la importància de
la sanitat pública.

Ana Tere Raventós, amb el premi. Foto: Ajuntament

Medalla d’Honor per a Ana Tere
Raventós i la Fundació Estimia

» Ana Tere Raventós és la presidenta de la Fundació Boscana
» L’entrega dels premis es va fer l’1 de desembre a l’Ajuntament

Presumpte cas d’abusos
sexuals a la Salle Bonanova

SOCIETAT4Un professor i entre-
nador de futbol de la Salle Bona-
nova està sent investigat per pre-
sumptes abusos sexuals a dos
alumnes, tal com va avançar El Pe-
riódico. En concret, els dos exa-
lumnes han denunciat que els abu-
sos s’haurien produït quan tenien
16 anys a Barcelona i a Sant Cugat
del Vallès. Els presumptes abusos
a la Salle Bonanova de Barcelona
haurien tingut lloc entre el 2010 i
el 2012, mentre que els de Sant Cu-
gat haurien estat entre el 2004 i el
2005 al col·legi Viaro Global Scho-
ol. Aquests haurien preescrit.

Segons la informació d’El Pe-
riódico, una de les víctimes ho va
denunciar el 8 d’octubre. Els fets

es remunten al 2010, quan el
presumpte abusador era profes-
sor de primària i entrenava al
Club Esportiu Bonanova de futbol.
Els abusos haurien durat dos
anys, fins al 2012. El 25 d’octubre
es va presentar la segona denún-
cia, en aquest cas en una comis-
saria de Sant Cugat del Vallès.

En un comunicat intern, la
Salle Bonanova va informar que
el 13 de novembre va rebre un re-
queriment judicial per una pos-
sible agressió sexual comesa fa
deu anys per un treballador en ac-
tiu de la plantilla. El col·legi s’ha
personat a la causa per tenir ac-
cés a tota la informació i poder-
la traslladar a les famílies.  

CASA BUENOS AIRES4El Ple
de l’Ajuntament va donar el 27
de novembre llum verda perquè
el govern municipal adquireixi la
Casa Buenos Aires, actualment
propietat dels Pares Paüls, a
través d’una expropiació per va-
lor d’uns 3,5 milions d'euros. 

D’aquesta manera, el con-
sistori adquirirà l’antic hotel per
fer-hi 37 pisos per a gent gran i
joves, equipaments de barri i el
catalogarà per protegir la seva
singularitat arquitectònica. L’a-

provació va tirar endavant amb
els vots favorables dels grups del
govern municipal, BComú i el
PSC, i d’ERC. JxCat es va abste-
nir i Cs, PP i BCanvi hi van vo-
tar en contra. Superat aquest trà-
mit, el pròxim pas serà l’apro-
vació definitiva a la Subcomissió
d’Urbanisme.

La tinenta d’alcaldia d’Eco-
logia, Urbanisme, Infraestruc-
tura i Mobilitat, Janet Sanz, va
afirmar que la modificació del
pla “dona resposta a les reivin-

dicacions dels veïns” i a més
cataloga l’edifici per solucionar
una “anomalia”. ERC, l'únic par-
tit de l’oposició que hi va votar a
favor, va agrair la tasca de les
persones i entitats que han tre-
ballat per “salvar” l’edifici.

Des de l’oposició, JxCat va
justificar l’abstenció perquè con-
sideren que la gestió del cas ha
estat un “despropòsit”, mentre
que Cs, el PP i BCanvi van cen-
trar les seves crítiques en com
s’ha fet el procés d’expropiació.

L’escola ha afirmat que està col·laborant amb la investigació. Foto: Google Maps

Llumverdaa l’expropiació

Habitatge | 13 pisos socials a la Via Augusta
Els 13 pisos de lloguer social del número 401-403 de la Via Augusta ja estan acabats.
Estan destinats a diversos col·lectius. N’hi ha tres per a veïns de la zona, quatre per a
menors de 35 anys, dos per a famílies monoparentals i quatre són de règim general.

Els premis reconeixen la
tasca d’integració feta
amb persones que
tenen discapacitats
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4Els barris de Sarrià-Sant Gerva-
si podran gaudir aquestes festes de
diverses activitats destinades a la
celebració de Nadal. N'hi ha que
estan pensades per recolzar el
comerç de proximitat, n'hi ha de
caràcter familiar, n'hi ha musicals
i també n'hi ha de solidàries. Sem-
pre amb les mesures de seguretat
que indiquin en cada moment
les autoritats sanitàries.  Aquí en te-
niu un tastet. És molt important
confirmar que les activitats es fan
i en quines condicions. Més infor-
mació al web del Districte:
https://ajuntament.barcelona.cat/sa
rria-santgervasi/ca

EL NADAL DEL COMERÇ
Activitats per a tothom a tots els ei-
xos comercials de la ciutat. La
programació compta amb activi-
tats de dansa, titelles, concerts i es-
pectacles visuals.

A Sarrià-Sant Gervasi els actes
començaran el 22 de desembre al
matí a la plaça de Sarrià amb el
Concert de Nadales, on un duo to-
caran nadales d’arreu del món. A
la tarda serà el torn de ‘El Pasean-
te’, un espectacle on s’explicaran
històries nadalenques inspirades
en la tradició, dins d’una carpa ple-

na de misteri. També el matí del 22
de desembre s’exposarà ‘El Senyor
Botiguer’ a la plaça de Frederic So-
ler. Aquesta representació donarà
vida a la tradicional figura del bo-
tiguer de barri, amable i carregat
de paciència.

Una altra de les activitats pels
nens i les nenes del districte serà
el ‘Dancing Robots’ el matí del 30
de desembre, a la plaça de la Bo-
nanova, amb la Pixel i la Ram,
dues robots molt espavilades que
explicaran als més petits com les
màquines poden ajudar a construir
un futur basat en el coneixement
i la tecnologia.

També hi haurà propostes per
a la joventut amb ‘Belluga’t pel Co-
merç’, que se celebrarà el 30 de des-
embre a la tarda a la plaça de la Bo-
nanova, un personatge plantejarà
reptes de ball i es publicaran a la xar-
xa social Tik Tok. 

TURÓ PARK
El Turo Park també segueix amb la
programació d'espectacles per a
tota la família. Des del 27 de des-
embre fins al 31 de desembre es
podrà gaudir de música en direc-
te per tots els públics a partir de les
12 h. L’entrada serà lliure encara

que serà limitada per les restric-
cions sanitàries.

PESSEBRE ESPECIAL
Els districtes de Gràcia i de Sarrià-
Sant Gervasi col·laboren amb un
pessebre molt especial que es
podrà veure al Putxet i a la zona del
pont de Vallcarca. Es tracta de  les
18 de les 25 figures amb llum in-
terior que al Nadal de 2017 es van
col·locar a la plaça de Sant Jaume.
Ara s'han recuperat i s’exposaran
en terrats, balcons i jardins per fer
un pessebre urbà dins d’aquest
gran escenari com és l'entorn de
pont de Vallcarca.

MOSTRA DEL FARRÓ
L’Associació de Veïns del Farró, or-
ganitza la novena edició de la Mos-
tra Solidària, que aquest any no po-
dia faltar. Serà el 12 de desembre,
des de les 10 h fins a les 18 h. Com
cada any se celebra al carrer de Sep-
timània.  A causa de l’excepcionali-
tat d’aquest any, no hi haurà guar-
dioles a les parades,  només n'hi
haurà una de centralitzada al punt
de recollida d’aportacions a la pla-
ça de Sant Joaquim. També es po-
drà col·laborar enviant diners a un
compte bancari o per Bizum.

En el marc de la mostra es farà
el lliurament de premis del Concurs
de fotografia i l’Homenatge del Fa-
rró a David Moragas, pintor i fotò-
graf barceloní que ha firmat més de
5.000 obres durant la seva carrera.
A causa de les mesures sanitàries,
s’haurà de demanar cita prèvia per
assistir a l’esdeveniment.

CHRISTMAS MARKET
L'Associació de Veïns de les Tres To-
rres organitza, el mateix dia 12 de
desembre, una nova edició del
Tres Torres Christmas Market.
Aquest any les paradetes es col·lo-
caran al jardí de la Biblioteca Cla-
rà, al carrer de Doctor Carulla, 22 i
es podran visitar des de les 10 del
matí fins a les 20 h.

ELS CLÀSSICS 
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi
continua apostant pels clàssics
d’aquestes dates en el sector cul-
tural. Com tots els anys el Centre
Cívic Pere Pruna (carrer de Gan-
duxer, 130) oferirà el tradicional
concert de Nadal amb l’Orquestra
de Cambra Catalana. L’espectacle
musical  tindrà lloc el 18 de des-
embre i estarà dirigit pel director
Joan Pàmies.

Un altre clàssic que tornarà per
Nadal serà L’estel de Natzaret, de
nou al Teatre de Sarrià a les 18 h.
L’obra de teatre musical explica de
manera popular i entretinguda el
misteri de Nadal i del naixement
de Jesús. L’Estel de Natzaret s’ha
representat durant 113 anys grà-
cies a l’esforç de generacions que
s’hi han dedicat voluntàriament i
amb altruisme. 

I no podia faltar el tradicional
pessebre del Monestir de Pedral-
bes, amb la col·laboració de l’As-
sociació de Pessebristes de Bar-
celona. Es podrà visitar partir del
dissabte 12 de desembre. La mos-
tra se centrarà en la presentació de
dues representacions de la vida de
Jesús: la nativitat  i el descans en
la fugida a Egipte. 

COMIAT DE L’ANY
El comiat del 2020 i la benvinguda
al 2021 es farà amb unes campa-
nades que es podran seguir des de
tots els districtes i amb un espec-
tacle de focs artificials visible des de
la major part de la ciutat. Dotze  pal-
meres brillants sortiran des de ca-
dascun dels 10 districtes. D’aques-
ta manera, tothom les podrà veure
des de casa seva. 

Nadal per a tothom
» Sarrià-Sant Gervasi gaudirà d’activitats nadalenques tot i la pandèmia del coronavirus
» Algunes entitats també preparen diferents actes, molts dels quals de caràcter solidari

Tot i les restriccions, aquest Nadal hi haurà activitats al districte. Fotos: Ajuntament i Districte

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

Barris al dia
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Vagabundes, sensesos-
tre, sensellar, dones de
carrer, homeless... Se
les anomena de moltes

maneres, la majoria d’elles pejo-
ratives, però sovint s’oblida la
qüestió més important: qui són re-
alment les dones sense llar? 

Segons la classificació ETHOS
(European Typology of Home-
lessness and Housing Exclusion),
no només es tracta de les que
veiem dormint al carrer. Pernoc-
tar en un alberg, en un habitatge
insegur o sota amenaça de vio-
lència també es considera sense-
llarisme. En aquest sentit, cal dir
que malauradament no podem sa-
ber amb exactitud quantes dones
es troben en aquesta àmplia si-
tuació. Segons denuncien les or-
ganitzacions que treballen en
aquest terreny, no hi ha xifres. Sí
que sabem, en canvi, el nombre de
dones que dormen al ras. 

La Fundació Arrels calcula que
l’11% de les 1.239 persones que el
2019 vivien als carrers de Barce-
lona eren dones. A l’àrea metro-
politana, on les dades brillen per la
seva absència, aquesta xifra és si-
milar. A Badalona, de les 57 per-
sones sense sostre en l’últim re-
compte del 2018, 3 eren dones, i a
Terrassa n’eren 6 de 46. A Sant
Adrià i a Santa Coloma sabem que
hi havia 19 persones sense sostre
el 2019 i el 2018, respectivament,
però no sabem quantes eren do-
nes. A l’Hospitalet de Llobregat,
Cornellà, Cerdanyola o Gavà, tal
com denuncia Arrels, els ajunta-
ments no han incentivat un re-
compte i no hi ha xifres.

A més, aquesta entitat deter-
mina que les dones de carrer tenen
48 anys de mitjana si són nascudes
a l’Estat espanyol i 41 si són mi-
grants. I afegeix que una de cada
quatre es troba en situació d’alta vul-
nerabilitat. És a dir, que té malal-
ties cròniques, pateix agressions fí-
siques o és addicte a alguna droga.

ON SON?
Amb la crisi sanitària, el nombre
de dones que arriben al centre d’a-
collida Assís de Barcelona ha aug-
mentat un 77%. Tot i això, Elena
Sala, treballadora d’aquesta or-
ganització, considera que les do-
nes sense llar segueixen sent poc
visibles tant al carrer com als re-
cursos assistencials. 

Per què és tan difícil detectar-
les? Sala afirma que “segurament
hi són però no les veiem perquè es-
tan amagades, camuflades i ocul-
tes”. Moltes dones ocupen sofàs de
familiars o amics i, per no moles-
tar, passen tot el dia al carrer. Al-
tres ofereixen treball o sexe a can-
vi d’un sostre, tenen relacions tò-
xiques per no acabar al carrer o
viuen uns dies al ras però després
tornen a tenir una habitació.

Sala considera que les dones tri-
guen més a arribar a una situació
de carrer perquè, d’una banda,
“cultiven xarxes de suport mutu i
resisteixen millor les crisis” i, de l’al-
tra, fan mans i mànigues per no ha-
ver de dormir al ras, ja que es trac-
ta d’un espai molt hostil. Clara
Naya, de Lola No Estàs Sola, una

associació que lluita per erradicar
el sensellarisme femení, conside-
ra que això té a veure amb la cul-
tura masclista “que socialitza els ho-
mes per ocupar l’àmbit públic i les
dones per romandre al domèstic”.
“La societat ens diu que nosaltres
al carrer no som més que un pro-
ducte a l'abast dels homes”, afirma. 

Així, quan arriben al carrer, les
dones estan molt deteriorades fí-
sicament i psicològica perquè han
esgotat totes les possibilitats. De
fet, la mitjana de temps que una

dona passa sense un sostre és de
3 anys i 8 mesos, un temps supe-
rior al dels homes. 

Més enllà, les dones sense llar
són difícils de comptabilitzar per-
què intenten passar desapercebu-
des. “Quan dormen es tapen sen-
ceres i vesteixen pantalons i jerseis
amples que amaguen els pits”, diu
Naya. Aquesta forma d’actuar no és
estranya si tenim en compte que,
segons l’Observatori Hatento, el
19% d’elles diuen que han patit
agressions sexuals al carrer. 

QUAN ENCARA TENEN SOSTRE
El seu nom és Josefa, però a Lola
No Estàs Sola li diuen Pepi. Té 45
anys i en fa sis que no té casa. Ara
viu amb un amic que li ha deixat
un lloc al seu pis, però fa un any,
després de sortir de la presó sara-
gossana de Zuera, va estar vivint en
una tenda de campanya al districte
de Nou Barris de Barcelona. 

Va néixer al Raval barceloní i
dels 16 als 27 anys va treballar de
prostituta. Just va començar aques-
ta professió després de tenir la

seva primera filla amb un home que
la va deixar. Treballava al Camp
Nou i ara, molts anys després,
aconsegueix explicar amb entere-
sa una vegada que la van violar.

“Eren les sis del matí i davant
meu va parar una furgoneta. Va
baixar primer un noi i després un
altre que em va posar un ganivet
al coll”, relata. Entre els dos la van
posar dins de la furgoneta i, quan
va intentar escapar-se, un d’ells li
va clavar tres cops de puny al nas.
“Estava embarassada i em feia

La Fundació Arrels calcula que l'11% de les 1.239 persones que el 2019 vivien als carrers de Barcelona eren dones. Foto: Arrels

Una de cada deu persones sense sostre és dona, segons xifres de la 
Fundació Arrels. El 19% d’aquestes dones diuen que han estat víctimes

d’agressions sexuals al carrer. Però no només això: el 56% han patit violència
masclista de les seves parelles i el 48% han intentat suïcidar-se

Dones sense llar:
una realitat invisible
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n El 12 d’agost de 2018 va aparèixer
una dona morta a Can Tunis. El barri
que els anys 90 va ser famós a Barce-
lona per ser el centre europeu de ven-
da i consum de drogues tornava a
ocupar les notícies de successos. La
víctima era l’Anna Iggstrand, una
dona d’origen suec de 46 anys que
feia més de 10 anys que vivia als ca-
rrers de Barcelona.

A Arrels la coneixien bé. L’Anna ha-
via passat els últims dos anys de la seva
vida a la llar Pere Barnés, al Paral·lel de
Barcelona, un recurs per a persones
sense sostre que gestiona la fundació. 

El seu cos va ser trobat per la
Guàrdia Urbana sota el remolc d’un
camió, nuu de cintura cap avall i amb
signes d’haver patit una forta pallis-
sa. Aquesta mort exemplifica, cruel-
ment, el grau màxim de la violència
que les dones que no tenen casa po-
den arribar a patir.

L’Anna va arribar a Barcelona fu-
gint d’un matrimoni que l’havia por-
tat a viure a les illes Canàries i en el
qual ell la maltractava. Després que
la seva mare la portés de nou a Suè-
cia, la noia no va poder aguantar la
sensació de derrota i va decidir mar-
xar a Londres. A la capital anglesa vi-
via amb la seva germana i treballava
en el món de la música. 

Amb l’entrada del mil·lenni va arri-
bar a Barcelona, on llogava un pis
amb una amiga al centre de la ciutat i
treballava de teleoperadora. 

No sempre hi ha un motiu que
desencadeni el sensellarisme, però en
el cas de l’Anna sembla que quan una
lesió al genoll va frustrar el seu somni
de convertir-se en ballarina de ballet
tot es va precipitar. La noia va entrar
en una espiral d’alcohol i festes i,
quan no va poder pagar el pis, va co-
mençar a viure al carrer.  

Tant els seus amics de carrer com
les treballadores d’Arrels diuen que

l’Anna era una dona especial. “Li en-
cantava la roba, ballar i llegir novel·les
de crims escandinaves”, expliquen per
afegir que “també tenia el seu caràc-
ter”. “Era vegetariana i mai no menja-
va res que hagués tingut ulls”, relaten.
Encara ara, quan ja han passat dos
anys des de la seva mort, tots recor-
den el seu somriure i la seva alegria.

Les investigacions sobre què va
passar el 12 d’agost de 2018 seguei-
xen obertes. Com va arribar l’Anna
des del Paral·lel fins a Can Tunis? Qui
la va portar fins allà? Queden moltes
incògnites en aquesta història. “Pot-
ser el cas no es resoldrà mai perquè
l’Anna era qui era, una dona sense
llar”, lamenten des d’Arrels.

El cas més tràgic

por que em tiressin per qualsevol
barranc després de violar-me”,
explica.

Als 29, quan ja havia deixat la
prostitució, la Pepi tenia sis fills.
Des de llavors va treballar a l’ae-
roport, però als 30 anys el seu pare
va morir i ella va agafar una forta
depressió. Estava enganxada a la
cocaïna i, per por de perdre el seu
fill més petit, va iniciar un procés
de rehabilitació. “Per desgràcia, al
cap d’un temps vaig tornar-m’hi a
enganxar i em van treure el nen”,
recorda. Aleshores tot va desem-
bocar en la pèrdua de la llar.

La vida de la Pepi és l’exem-
ple clar dels motius que duen a
una persona a viure al carrer. No
hi ha un fet detonant, no hi ha
una sola vivència que ho desen-
cadeni tot. Segons la investiga-
dora Sonia Panadero, les dones
sense llar han viscut una mitjana
d’11 successos traumàtics: mal-
tractaments, mort d’un familiar,
embarassos no desitjats o reti-
rades de custòdia. Els homes de
carrer n’han viscut 8 o 9 i qui té
un sostre només 4 o 5 en tota la
seva vida. A més, com explica
Sala, “el 56% de les dones sense
llar han patit violència masclista
de la parella, el 48% han intentat
suïcidar-se i el 32% han patit
agressions sexuals”. 

QUAN VIUEN AL CARRER
La María José fa 11 anys que viu al
carrer amb el Paco, la seva pare-
lla. Són d’Extremadura i, encara
que han dormit en diferents llocs
de Barcelona, ja fa temps que
s’estan a la plaça Letamendi. “Es-
tic farta de tot això, al carrer no
descanses mai, et fa mal tot el cos,
tens fred”, relata. La seva pell i les
seves poques dents confirmen el
comentari. Té 34 anys i, tot i ves-
tir roba ampla i juvenil, sembla
molt més gran.

Són la una del migdia d’un di-
vendres i un amic seu, el Xavi, es
dirigeix al caixer per veure si ja li
han ingressat els diners de la pen-
sió. Quan des de lluny ell li indica
que ha cobrat, ella exclama: “Quin
bon divendres ens està quedant!”.
Sap que el Xavi els convidarà a
unes canyes i a dinar a algun res-
taurant. També que avui podran
posar piles a la ràdio i “ballar amb
els 40 Principales o Kiss FM”. 

“El pitjor de viure al carrer és
que et robin les poques coses que
tens. Quan menys t’ho esperes et
desapareix un mitjó o una manta”,
comenta. Sorprèn que en el seu
context la María José no parli de
la por a les agressions sexuals. “A
mi mai m’han molestat, perquè
m’he sabut valdre i perquè estic
amb el Paco”, afirma. 

La mitjana de temps
que una dona passa 
al carrer és superior 
a la dels homes: 3 anys 
i 8 mesos. Fins fa poc 
la majoria dels recursos 
per a sensellar estaven
destinats als homes

Moltes dones que viuen al ca-
rrer acostumen a tenir parelles que
sovint abusen d’elles a canvi de
protegir-les de la resta d’homes.
Res sembla indicar que el Paco si-
gui un d’aquests homes. Res
sembla indicar el contrari. El
que està clar és que la María
José mai se separa del Paco i del
Xavi. Com ella, la majoria de
dones no volen viure amb altres
dones. “Estar amb algú a qui
poden violar em posa a mi en pe-
rill”, reflexiona Naya. “Les dones
no s’ajunten amb altres dones
perquè serien com un imant per
als perills”, conclou. 

QUAN SURTEN DEL CARRER
El cas de l’Estebana és paradig-
màtic perquè demostra com de lli-
gat està el sensellarisme femení
amb l’experiència migrant. Se-
gons dades d’Arrels, el 39% de les
dones que viuen al carrer són
nascudes a l’Estat espanyol, el
39% en països de la Unió Europea
i el 23% en altres indrets. 

L’Estebana té 53 anys i va
arribar a Catalunya el 2018 fugint
de Colòmbia, on estava amena-
çada de mort per la seva tasca
com a defensora dels drets hu-
mans. Quan va arribar a Barce-
lona no tenia res i durant els pri-
mers dies va dormir a sota d’un

pont. No obstant això, la seva tra-
jectòria és molt diferent de la d’al-
tres dones sense llar: després de
viure en un alberg va aconseguir
una pensió dels Serveis Socials.
“L’estança havia de ser per unes
setmanes, però es va allargar
durant un any”, explica. “Per a mi,
el pitjor ha estat la violència ins-
titucional”, denuncia. Es tracta
d’una violència freqüent per a les
dones, perquè, com relata Sala,
“encara que ara està canviant, fins
fa poc la majoria dels recursos per
a persones sense llar estaven
destinats als homes”.  

A diferència de l’Estebana, que
ara col·labora amb l’associació
Mujeres Pa’lante i viu a la llar Im-
puls d’Assís, no sempre és tan
senzill sortir del cercle de l’exclu-
sió social. En altres casos com el de
la María José sembla difícil. Pel que
fa a la Pepi, diu que quan aconse-
gueixi una paga se n’anirà a Sara-
gossa a viure. “M’he cansat de
Barcelona, vull oblidar el passat i
viure en un altre lloc on ningú em
conegui”, explica per acabar amb
un colpidor “vull ser feliç”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Quan dormen es tapen
senceres i vesteixen
pantalons i jerseis
amples que amaguen
els pits”, diuen les
entitats. No s’ajunten
amb altres dones per
reduir el perill sexual

La mort d’una dona de 46 anys l’estiu del 2018 a
Barcelona exemplifica el grau màxim de la violència

que les dones sense llar poden arribar a patir
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SANT MARTÍ/ El Clot és un barri per pas-
sejar-hi amb calma, amb les mans a les
butxaques i amb un esperit descobridor. Si
tens temps i t’agrada passejar tranquil·la-
ment per parcs i indrets amb encant, no et
deixarà indiferent. Malgrat les línies de tren
i ferrocarril, la gran avinguda de la Meri-
diana –cada cop més humana, per cert,
amb el progressiu desballestament de
l’antiga autopista urbana– o la Gran Via, el
Clot té racons que mereixen una visita que
ens transporta a un passat rural, industrial
i encisador.

Començant per la Farinera del Clot, una
de les fàbriques de farina més importants
de tot Catalunya i que estava situada en
aquest barri. Es tracta d’un recinte indus-
trial amb estètica modernista que ara és un
centre cultural on les tecnologies de la co-
municació són el motor.

Més enllà de la Farinera, el Clot encara
manté molts dels passatges –petits carre-
rons entremig de dos carrers més amples–
que parlen d’un passat d’horts i jardins. 

Al centre del barri, la plaça del Mercat
continua amb la mateixa vitalitat comercial

que va fer del mercat un bonic edifici mo-
dernista i un referent del mercadeig de ver-
dures i fruites a Barcelona. No gaire lluny,
l’edifici de la Caixa de Pensions i Mont de
Pietat, encara en funcionament, fa alçar la
vista cap a la seva cúpula semicircular, i des
d’allà és moment de buscar les granotes
que s’amaguen sota el paraigua, en un mo-
saic modernista de l’antiga casa de parai-

gües J. Budesca. Són bocins d’una antiga
ciutat que encara es mantenen vius i que
conviuen amb nous espais com el de Glò-
ries. La primera part d’aquest parc, ja enlles-
tida, té 20.400 metres quadrats de superfície
verda i més de 400 arbres, convertint-se així
en un nou pulmó verd de la ciutat.

I parlant de parcs, el del Clot és el lloc
ideal per reposar i gaudir de la natura en

aquest barri. Un gran espai verd ubicat als
antics tallers mecànics de la Renfe i que
conserva la xemeneia de la fàbrica i l’an-
tiga façana, reconvertida avui en un aqüe-
ducte amb una cascada. El parc disposa de
nombroses instal·lacions esportives i de
lleure, com ara pistes de futbol, de petanca
i de frontó, cistelles de bàsquet, una àrea
infantil i una zona per a gossos.

SARRIÀ – SANT GERVASI/ Sí, has llegit bé el titular. És
un submarí. Concretament, una nau donada l’any 1986
pel Ministeri de Defensa al Museu de la Ciència, que ara
està situat a la ronda de Dalt. Es tracta d’un submarí del
model SA-51, també conegut popularment amb el
nom de “tauró”. Tenia capacitat per a vuit persones i pro-
venia de l’armada. Tot i que durant una època es podia
visitar, actualment es troba a l’exterior del CosmoCaixa.

L’SA-51, també anomenant submarí d’assalt 51, va
arribar a Barcelona amb motiu d’una exposició sobre
submarins celebrada a la ciutat l’any 1986. Està fabri-
cat a Espanya per l’empresa Bazán de Cartagena i per-
tany a la classe “Tauró”. Els seus enginyers li van donar
una forma hidrodinàmica complexa, visible en la ban-
da de popa, perquè volien aconseguir una immersió rà-
pida i millorar la seva navegació a l’exterior. Malgrat la
seva sofisticada enginyeria militar, aquest submarí
mai va fer la guerra.

El trobaràs al carrer Isaac Newton número 28. Si no
l’has visitat mai, no te’l perdis!

SANTS – MONTJUÏC/ Durant la Guerra Civil, Barcelo-
na va construir nombrosos refugis antiaeris per protegir-
se dels bombardejos. D’entre els prop de 1.300 refugis
dels quals es té constància, el del Poble-sec era un dels
més grans, amb capacitat per acollir unes 2.000 per-
sones. Construït amb les mans de tots els veïns de la
zona, el Refugi 307 té la particularitat d’aprofitar l’oro-
grafia de la falda de Montjuïc, on s’ubica. A l’interior s’o-
bre un entramat de túnels excavats al llarg de gairebé
400 metres, que tenien electricitat, lavabo, cuina,
seients i una zona d’esbarjo per als més petits, així com
una petita infermeria on s’atenien els ferits.

Un secret molt ben amagat: 
descobreix el barri del Clot

Un submarí, que mai va fer 
la guerra, a la ronda de Dalt

El Refugi 307:
memòria inesborrable

la Barcelona desconeguda 

El parc del Clot és el
lloc ideal per reposar i
gaudir de la natura: un 

gran espai verd testimoni 
del passat obrer

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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SANT ANDREU/ L’any 1891 l’Ajuntament va
projectar una central elevadora a la Trinitat
que alcés i canalitzés l’aigua provinent de la
mina de Montcada. El projecte va encarregar-
se a l’arquitecte Pere Falqués i Urpí. El resultat
va ser un conjunt d’edificis modernistes (1915-
1917), alguns de planta única i d’altres amb
planta soterrani. Quan va obrir-se la Meridiana,
el pavelló del tractament d’aigües i la casa an-
nexa van quedar a la Trinitat Nova, mentre que
el pavelló de bombament i la Casa del Guarda
van romandre a la Trinitat Vella. La Casa de l’Ai-
gua compon un dels espais patrimonials del
Museu d’Història de Barcelona. 

Quan van començar els primers bombar-
dejos a la Trinitat Vella, per refugiar-se dels
atacs aeris els veïns van fer servir les instal·la-
cions subterrànies de la Casa de l’Aigua, esta-

ció elevadora que alçava i canalitzava l’aigua
provinent de la mina de Montcada. El barri es-
tava situat entre diversos objectius militars: les
casernes d’artilleria de Sant Andreu, la Casa de
l’Aigua i la línia ferroviària de Puigcerdà. Un
dels primers bombardejos sobre el barri va
tenir lloc el 25 de juliol de 1937 per sis o set
avions procedents de la base de Mallorca. En
aquests primers atacs aeris també es va fer ser-
vir com a refugi el pont dels Tres Ulls, avui dia
colgat sota terra, des del qual s’accedia a la ga-
leria subterrània que connectava la Casa de
l’Aigua de la Trinitat Vella amb el pavelló de
tractament d’aigües de l’actual Trinitat Nova.

Des de principis del segle XXI, la Casa de
l’Aigua ofereix un centre ocupacional i també
ha donat nom a l’estació de metro que, des
de l’any 2003, hi arriba.

Aigua corrent i ciutat moderna:
la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella

L’herència medieval del nucli 
de Santa Eulàlia de Vilapicina

NOU BARRIS/ Els orígens medievals i rurals
d’una Barcelona anciana surten a la llum
enmig de la ciutat nova de manera sorpre-
nent. Amagat al districte de Nou Barris, al petit
carrer de Pere d'Artés, el nucli de Santa Eulàlia
de Vilapicina, amb un santuari i dues masies,
és un fragment de passat històric que convida
a fer un viatge fascinant a l’indret que va donar
origen al districte.

El nucli de Santa Eulàlia de Vilapicina era un
antic llogaret que data dels segles X i XI i que
pertanyia a l’antic municipi independent de
Sant Andreu, abans de ser annexionat a Barce-
lona a finals del segle XIX. Avui dia forma part
del districte de Nou Barris i, tot i el temps que
ha passat, encara es conserven vestigis d’a-
questa antiga població rural que es va assentar
al voltant de l’església que encara perdura.

L’històric carrer de Pere Artés recorre el
mil·lenari conjunt, que sobreviu després de
més de mil anys d’història. El seu element cen-
tral és l’església de Santa Eulàlia de Vilapicina,
que el 1782 va ser construïda sobre uns vesti-
gis anteriors, tot i que encara conserva la ca-
pella original del temple romànic i també un
dels murs exteriors.

MASIES AMB HISTÒRIA
L’antic camí de Vilapicina que unia Sant An-
dreu amb Horta també es va respectar i, a més,
es va construir el pont que uneix el recinte
amb la masia de Can Basté, un altre dels ele-
ments que encara es poden observar d’aquest
antic nucli. Aquesta masia del segle XVII, an-
tiga propietat de masovers, ha estat remode-
lada diversos cops al llarg de la seva història

fins que el 1980 va passar a ser propietat de
l’Ajuntament i es va transformar en el Centre
Cívic Can Basté. Una altra masia d’interès és
avui la seu del centre cívic la Torre Llobeta. An-
tiga casa senyorial del segle XV, és un dels
masos més remarcables del pla de Barcelona.

Un altre element del nucli històric de Vila-
picina és la masia Ca n’Artés, que durant els
segles XIV i XV va ser un hostal de viatgers
propietat del monjo Pere d’Artés, aficionat a
l’art. Actualment la casa es troba en un estat
precari, però encara conserva elements origi-
nals medievals.

Passejar per aquest tros d’història a l’ac-
tual districte de Nou Barris i observar els ves-
tigis rurals de llocs que han deixat d’existir
convida a viatjar a un passat que, tot i ser
llunyà, segueix vigent.

L’aire bohemi de la
Fàbrica Lehmann

Ernst Paul Lehmann, nascut a
Berlín el 9 de juny de 1856 i mort
a Brandenburg an der Havel el
10 de juny del 1934, va ser un
dels fabricants de joguines més
importants del món. L’any 1893
Lehmann va instal·lar una de les
seves fàbriques en aquest inte-
rior d’illa del carrer Consell de
Cent, 159. Lehmann Spielzeuge
es va dedicar a fer nines amb cap
de porcellana i més tard jogui-
nes de llauna. L’any 1920 fabri-
cava 80 models diferents de
joguines de llauna.

Accedint a l’interior d’illa pel
carreró central ens trobem amb
un pati pràcticament quadrat, al
voltant del qual es feien totes les
operacions de la fàbrica. L’abril de
l’any 1903, la companyia va cons-
truir en aquest pati la xemeneia
de 25 metres d’alçada per al forn
i la mufla per a la cocció i decora-
ció de porcellana i, posteriorment,
per als fogons amb gresol per
fondre metalls. Sembla que du-
rant la Guerra Civil la seva dedica-
ció primordial, però, va ser la de
fabricar plats i coberts per a un
únic client: l’exèrcit republicà.

Actualment, aquest indret en-
cantadorament inhòspit és en-
cara un desconegut al cor de la
ciutat. Els últims 15 anys l’espai ha
anat ocupant-se amb una vintena
d’estudis-taller amb dissenyadors
gràfics, fotògrafs, artistes, galeries
d’art, ceramistes, interioristes, ar-
quitectes, gent de la faràndula,
brocanters, pintors, fusters... I tot
plegat amb un aire bohemi simi-
lar al d’altres llocs que podem tro-
bar a París, Milà o Berlín.

Eixample

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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Nadal | Activitats, música i premis
Aquest Nadal, tot i les restriccions per la pandèmia, les associacions de co-
merciants ofereixen centenars d’activitats culturals, lúdiques i artístiques

perquè tothom pugui gaudir d’aquests dies al costat dels comerços del barri.

Els eixos i l’Ajuntament faran
un gran ‘marketplace’

DIGITALITZACIÓ4Les dues grans
associacions de comerciants de
la ciutat, Barcelona Comerç i
Barcelona Oberta, i l’Ajunta-
ment han començat a posar les
bases per a la creació d’un gran
‘marketplace’ (una plataforma
digital de vendes) que aglutini
una part molt important del co-
merç de la ciutat.

Aquesta nova plataforma
permetrà a la clientela del co-
merç local fer compres per in-
ternet a les principals botigues
dels eixos comercials, ja que es-
taran totes agrupades al mateix

lloc. Des de la Fundació Barce-
lona Comerç expliquen que la
pandèmia ha provocat que el
comerç local hagi fet un “salt
qualitatiu” en digitalització però
remarquen que cal ser més am-
biciosos. “Ara el que cal és
agrupar la presència digital que
molts comerços ja tenen”, afe-
geixen des de l’entitat. De mo-
ment els tècnics ja han comen-
çat a treballar i la previsió és
que el ‘marketplace’ estigui en-
llestit de cara al febrer o el
març. Per a aquest Nadal en-
cara no estarà a punt.

RECONEIXEMENT4Els premis
Barcelona Comerç 2020 han can-
viat enguany els cinc guardons ha-
bituals i han apostat per fer un
únic reconeixement al conjunt de
professionals del comerç i la res-
tauració de la ciutat.

El 19 de novembre es va cele-
brar l’entrega del guardó en una
edició que va ser molt diferent de
la dels altres anys, quan s’orga-
nitzava una gala amb sopar inclòs.
El Saló de Cent de l’Ajuntament
va acollir un acte en petit format
presidit per l’alcaldessa Ada Co-
lau, que va estar acompanyada del
primer tinent d’alcaldia Jaume
Collboni, de la regidora de Co-
merç Montserrat Ballarín i del
president de la Fundació Barce-
lona Comerç, Salva Vendrell.
L’encarregat de recollir el guardó
en representació del sector va
ser Toni Falguera, propietari del
Celler de Gelida, associat a l’Eix
Comercial de Sants-Les Corts.

El jurat dels premis ha vol-
gut destacar “la responsabilitat,
el compromís i la generositat”
dels comerciants de la ciutat

durant la pandèmia i la seva
“resposta solidària i valenta”
en aquests mesos de “sacrificis
i costos personals”.

‘NO’ A AMAZON
Durant l’acte, Colau i Collboni
van fer una crida als barcelonins
a optar pel comerç de proximitat
per fer les compres de Nadal  i es
van mostrar molt crítics amb el

model que representa Amazon.
Colau va recordar que Amazon
“no tributa localment ni aporta
gran riquesa”, mentre que Coll-
boni va dir que comprar a Ama-
zon suposa “treure una oportu-
nitat” al comerç local i “reforça
un model de competidor que fa
trampes, que no paga tots els im-
postos que ha de pagar ni al
país ni a la ciutat”.

El premi reconeix la tasca de tots els comerciants. Foto: Ajuntament

Els premis Barcelona Comerç
guardonen tots els comerciants
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TREBALL4Ja està en marxa el
nou procés per atorgar més ajuts
per a les persones treballadores
autònomes. Dilluns 30 de no-
vembre es va obrir el registre
previ per accedir a aquestes aju-
des extraordinàries i es tancarà el
pròxim 7 de desembre al migdia.
Aquest cop, l'ordre d'inscripció al
registre no determinarà la pre-
ferència en l'atorgament de l'ajut,
que el Govern encara no ha pre-
cisat i que es negociarà conjun-
tament al Consell Català del Tre-
ball Autònom d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
del 2020 i del 2021. 

La presentació del formulari
d'inscripció prèvia és equivalent
a demanar l'ajut i no cal fer cap
altre tràmit. Els 10.000 benefi-
ciaris de la subvenció del 9 de

novembre passat no poden op-
tar a les noves ajudes, tal com ha-
vien reclamat que s’establís tots
aquells autònoms que es van
quedar fora d’aquella primera
tanda d’ajuts. De fet, la prestació
tampoc és compatible amb la
convocatòria que va fer el de-
partament de Treball per donar
subvencions per afavorir l'auto-
ocupació dels joves inscrits al
programa de Garantia Juvenil
per a l'any 2020.

Per ara, el Govern –que ha
creat un grup especial amb Vi-
cepresidència, la conselleria de
Presidència, Treball i Polítiques
Digitals per tractar els ajuts– se-
gueix analitzant com es resoldrà
la convocatòria i com es con-
cretaran els ajuts, així com de
quina quantitat seran.
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ENSENYAMENT4El Departament d'Educació tre-
balla perquè aproximadament d’aquí a dos cursos tots
els centres educatius tinguin com a mínim un referent
en educació afectiva i sexual. Això s'està fent a través del
programa Coeduca't, que es va implantar el curs passat
i a través del qual s'estan formant els docents en la co-
educació perquè la puguin aplicar en el seu dia a dia. 

Fins ara ja han fet aquestes formacions uns 1.500
docents, segons explica la directora general de Currí-
culum i Personalització, Maite Aymerich. En el primer
trimestre del curs actual s'han obert 17 cursos i s'hi han
inscrit 577 docents de 424 centres educatius. L'objectiu
és continuar avançant, tot i que ara en format virtual
per la pandèmia.

El programa es va començar a implantar al gener
amb una oferta de dos cursos per cada servei territorial
o consorci, tot i que durant el tercer trimestre del curs
passat no se'n va poder fer cap pel virus. En total s'han
fet 11 cursos de 20 hores i s'està tancant la certificació
d'uns 200 docents que ja els han acabat. També s'han
certificat unes 600 persones a través de la formació te-
lemàtica Coeducació per a una educació no sexista.

INSPECCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El Departament d'Educació ha ordenat també a Ins-
pecció que inclogui la lluita contra la violència de gè-
nere en el Pla director de la inspecció 2021-2026. El con-
seller Josep Bargalló diu que aquesta ha de ser una de
les eines de treball d’Inspecció per ajudar i acompan-
yar els centres, però també "d'avaluació" dels centres
educatius i d'actuació "contra persones de la comuni-
tat educativa que actuen indegudament".<

Educació contra el masclisme

més ajuts 
per als 
autònoms

En marxa el nou 
procés per atorgar
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La inscripció la poden fer els
autònoms donats d'alta al règim
RETA o a una mutualitat que fan
l'activitat com a persona física a
títol individual amb o sense tre-
balladors a càrrec. En tot cas, el
màxim de persones contractades
per compte aliè d'aquest autò-
nom no pot superar les sis, pre-
nent com a referència la mitjana
de l'any passat.

També poden optar-hi els au-
tònoms que han constituït una
empresa amb personalitat jurí-
dica pròpia, sigui unipersonal o
amb altres socis, però en aquest
cas no pot haver-hi més de tres
socis. La suma entre socis i tre-
balladors per compte aliè no pot
superar les sis persones.

En el cas de socis de coopera-
tives que cotitzen al RETA o a una

mutualitat, també s'hi poden su-
mar si no hi ha més de tres socis i
la xifra total de socis i treballa-
dors és d'un màxim de sis persones.

AJUDANT ELS MÉS AFECTATS
A més, cal que les persones tin-
guin el domicili fiscal a Catalun-
ya, estiguin donades d'alta al
RETA o a una mútua des d'abans
de l'1 d'octubre, tinguin una base
imposable sobre la renda de les
persones físiques que en el da-
rrere exercici disponible sigui
igual o inferior a 35.000 euros i un
rendiment net de l'activitat en els
tres primers trimestres del 2020
que no superi els 13.125 euros.
Tot plegat per afavorir el mante-
niment de l'activitat econòmica
dels autònoms més afectats per
les mesures anti-Covid.<

SALUT4La consellera de Salut, Alba Vergés, ha
anunciat que durant el primer trimestre del 2021 arri-
baran a Catalunya "una mica més de 900.000 dosis"
de la vacuna contra la Covid-19. La consellera ho va
explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual
va detallar que els primers vacunats seran els usua-
ris de residències i els seus treballadors, el personal
sanitari i les persones majors de 80 anys. 

Més concretament, Vergés especifica que amb
aquestes 900.000 dosis s'espera poder vacunar
aquests col·lectius prioritaris i a partir de llavors ani-
ran arribant més dosis per ampliar la vacunació a més
col·lectius. L'objectiu, assegura, és assolir durant el 2021
el 70% de la població immunitzada. De fet, avança que
ja es treballa en l'organització de la campanya de va-
cunació i que el paper dels CAPs arribaria quan la va-
cunació sigui més generalitzada, sense descartar tro-
bar espais alternatius com ja s'està fent ara.

Vergés remarca que s'ha aconseguit aturar la se-
gona onada i que s'ha doblegat la corba, però que

la situació no és com la del juny. Tot i això, desta-
ca que el sistema també està "més preparat" per
atendre la pandèmia, afegint que la situació actual
fa que no es pugui fer una reobertura total i que
calguin els trams establerts en el pla de reobertu-
ra. Així, diu que cal “donar temps per avaluar” els
resultats de cada fase.

De cara a Nadal, el Govern treballa en un docu-
ment perquè la gent tingui "clarificats" els termes.
Vergés insisteix que un dels punts clau és el concepte
de bombolla i de no encadenar trobades amb per-
sones de diferents bombolles. Tot i això, remarca que
la millor manera de protegir Nadal és el compliment
de les mesures durant aquestes setmanes que que-
den fins a les festes i, per això, també demana ser
"molt escrupolosos" amb aquest compliment.

Vergés reitera les crítiques al govern espanyol per
"no haver mogut ni un dit" per acompanyar la po-
blació i donar ajuts com altres països. "Hem vist un
hands offper part del govern espanyol", conclou.<

900.000 dosis de la vacuna
el primer trimestre del 2021
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La intenció de la Federació Ca-
talana de Futbol (FCF) era que les
lligues que organitza, absolutes i
de base, tornessin a posar-se en
marxa el cap de setmana dels dies
5 i 6 d’aquest mes. De fet, l’orga-
nisme havia dit que es planteja-
va començar-les de forma unila-
teral si els equips podien entrenar
de nou el 23 de novembre (com
així va ser), però finalment a finals
del mes passat es va oficialitzar
que les lligues tornaran el cap de
setmana de després de Reis (i al-
gunes encara més endavant) i
amb una configuració diferent a
la que tenien inicialment.

Això afecta equips com el CP
Sarrià, el Sant Ignasi, els Vallvi-
drera Senglars, el Racing Sarrià,
l’Escola Pia i el Col·legi Sagrat Cor,
entre altres. El passat 30 de no-
vembre es va presentar la pro-
posta de represa en una reunió te-
lemàtica, en la qual es va explicar

que es preveu la reducció a la mei-
tat de totes les lligues, de tal ma-
nera que a Segona Catalana (on
hi ha el CPS i el Sant Ignasi) es
disputarà tota la primera fase,
però els ascensos es decidiran en
una eliminatòria d’anada i tor-
nada entre els campions de cada
subgrup i que els descensos seran
directes segons la classificació
final per posicions.

La resta de categories (Ter-
cera i Quarta Catalana i tot el fut-
bol base) es jugarà la lliga regu-
lar a una volta de competició,

mantenint en tots els casos les
agrupacions actuals.

L’únic conjunt que queda fora
d’aquestes mesures, per compe-
tir en la Tercera Divisió de futbol
sala, és el Jesús-Maria. Els de
Sant Gervasi afrontaran un par-
tit més abans de les vacances de
Nadal, el primer compromís de la
segona volta del grup 2 de la ca-
tegoria. L’equip jugarà el dis-
sabte 19 a la pista de l’AECS de
l’Hospitalet i no tornarà a com-
petir fins el 9 de gener, quan re-
brà el CFS Eixample.

Els entrenaments han tornat, però encara no es jugaran partits. Foto: CPS

Futbol i futbol sala tornaran 
el gener i amb canvis a les lligues
Pau Arriaga
SARRIÀ-ST. GERVASI

Atletisme | El 2020 s’acabarà amb la Cursa dels Nassos
Tot i que el calendari atlètic del 2020 ha estat gairebé gairebé inexistent, l’any
es tancarà amb la Cursa dels Nassos. La prova, que enguany només serà per a

atletes d’elit, es disputarà l’últim dia de l’any amb circuits de 5 i 10 quilòmetres.

L’Handbol la Salle Bo-
nanova es posarà en
marxa el primer cap de

setmana de l’any 2021 i, a més,
amb una doble cita: el dissabte 9
de gener a casa contra el CH Ca-
novelles (falta concretar l’hora) i
l’endemà li tornarà la visita a
aquest equip del Vallès Oriental.

Tot i que la intenció de la Fe-
deració Catalana d’Handbol
(FCH) era encetar les competi-
cions el primer cap de setmana
d’aquest mes, això no serà així, de
manera que els de la Bonanova i
tots els seus rivals de la Lliga Ca-
talana Sènior tindran uns dies
d’aquest mes més l’inici del gener
per acabar d’ultimar els detalls i
començar, per fi, el curs 2020-21.
Aquests dos primers partits de
l’any que ve són els únics que te-
nen dia i hora fins ara.

Per altra banda l’FCH va
anunciar, a mitjans del mes pas-
sat, que “per ajudar els clubs en
moments tan complicats es farà
un ajust de bonificació del 35% de
les quotes d’inscripció”, rebut
que s’ha cobrat en aquest mes.

L’Handbol la Salle
iniciarà el curs
després de Reis

Martín, del CT
Barcino, guanya
l’ITF de Villena

No era el favorit i, per això,
la seva victòria encara va
ser més dolça. Pol Martín,

del CT Barcino, va guanyar l’ITF
World Tennis Tour celebrat a Vi-
llena (Alacant) a mitjans del mes
passat contra el també barcinis-
ta Marco Trungelliti (6-4 i 6-4),
considerat el gran candidat a la
victòria en el torneig. 

Martín ocupa actualment la
posició 557 en el rànquing indi-
vidual masculí, mentre que el te-
nista argentí és el 240 del món i
el 15è millor del seu país.

Aquest, premiat amb 15.000
dòlars, és el segon títol del circuit
sènior que guanya, després del
que va conquerir l’any passat al
Caire (Egipte).
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4”Hola, soc ISSA. En què puc aju-
dar-te?”. Aquest és el missatge flo-
tant que apareix a la cantonada in-
ferior dreta de la teva pantalla
quan entres a la pàgina web o a la
seu electrònica de la Seguretat So-
cial. Qui et parla és un assistent vir-
tual creat per facilitar les consultes
i els tràmits en línia, que s’han fo-
mentat aquest any arran de la pan-
dèmia. Està disponible a qualsevol
hora els 365 dies de l’any.

LLENGUATGE PLANER
ISSA (el nom és una combinació
dels conceptes Intel·ligència Arti-
ficial i Seguretat Social) és un chat-
bot o bot de conversa en castellà
que entén el llenguatge escrit na-
tural i planer i té la capacitat de re-
soldre dubtes. 

El Ministeri d’Inclusió, Segu-
retat Social i Migracions ha posat
aquesta nova eina a disposició de
la ciutadania perquè tothom pu-
gui accedir a informació útil i re-
bre orientació a l’hora de fer ús
dels diversos serveis que oferei-
xen el web i la seu electrònica de
la Seguretat Social, com ara la
sol·licitud de la pensió de jubila-
ció o la tramitació de l’Ingrés Mí-

nim Vital, per posar només un pa-
rell d’exemples.

PROP DE 40 SERVEIS
Concretament, en el chatbot s’han
implementat els 37 serveis més de-
mandats pels ciutadans d’acord
amb les dades històriques d’ús, tal
com detalla el Ministeri. A més,
també s’han incorporat les pre-
guntes més freqüents que reben
les entitats i s’han tingut en comp-
te les excepcionalitats causades pel
coronavirus i que afecten la pre-
sentació de sol·licituds. 

En fer clic al missatge flotant on
apareix l’assistent virtual, pots es-
criure la teva pregunta si ja la tens
clara o pots clicar una de les op-
cions que t’ofereix el bot: ‘Ingrés Mí-
nim Vital’, ‘Covid-19’, ‘Pensió jubila-
ció’, ‘Alta Seguretat Social’ i ‘Altres’.
En el primer cas, per exemple,
ISSA explica quins són els requisits
i la documentació per accedir-hi,
com funciona el procés de sol·lici-
tud i quina és la quantitat a rebre. 

Des del Ministeri recorden que,
més enllà dels temes més habituals
actualment, l’assistent virtual ser-
veix per sol·licitar altres presta-
cions, com la de naixement i cura

del menor, i per preguntar, entre al-
tres coses, com demanar la vida la-
boral, com donar-se d’alta com a
autònom o com tramitar l’alta
d’un treballador de la llar. 

EM PUC REFIAR D’ISSA?
Potser els més reticents a utilitzar
les noves tecnologies es faran
aquesta pregunta. La resposta és
fàcil i rotunda: sí. L’assistent ISSA
està capacitat per mantenir con-
verses i oferir respostes basant-se

en la informació oficial de la Se-
guretat Social. Els ciutadans poden
formular les consultes que desitgin
fent servir les seves pròpies pa-
raules i, automàticament, el chat-
bot identificarà què necessiten i els
oferirà una resposta.

MILLORA CONTÍNUA
ISSA és un dels pocs assistents
virtuals que existeixen en l’àmbit de
les administracions públiques a
l’estat. Destaca, a més de per ser

una eina pionera en el seu context,
per abastar els diversos serveis i
prestacions que engloba una ad-
ministració tan complexa com la
Seguretat Social.

Per si no n'hi hagués prou, es
troba en un estat de millora contí-
nua, ja que incorpora una tecno-
logia d’aprenentatge automàtic
que permet que l’assistent s’adap-
ti a les noves necessitats que sor-
geixin i vagi introduint nous con-
tinguts de forma accelerada.

» Ja està en marxa l’assistent virtual ISSA per resoldre dubtes en qualsevol moment del dia
» Entén el llenguatge planer i et dona respostes automàtiques basades en informació oficial

L’assistent virtual de la Seguretat Social està disponible en tot moment. Foto: Pexels

Pàgines especials

SERVEIS DESTACATS:

aIngrés Mínim Vital
aCovid-19

aPensió de jubilació
aAlta a la SS
aVida laboral

i

La Seguretat Social, a tota hora
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Viu en línia

Llibres

Disset anys després de la seva estrena, pot-
ser queda poca gent que no hagi vist El
mètode Grönholm, però qui no repetiria?
El fenomen que va convertir Jordi Galce-
ran en el dramaturg català més repre-
sentat al món torna amb Enric Cambray,
Marc Rodríguez, Mar Ulldemolins i David
Verdaguer, sota la direcció de Sergi Belbel.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

El mètode Grönholm
Jordi Galceran

La Marató de TV3 ha aconseguit conta-
giar enguany el seu esperit solidari a 54
artistes, que han gravat 19 cançons. El
tema principal és Serem més forts, cantat
per 25 veus catalanes. Però no només hi
han participat cantants de casa nostra: el
colombià Sebastián Yatra o l’estatunidenc
Jackson Browne són alguns dels noms in-
ternacionals que en formen part.

Música

La novel·la supervendes de Julia Navarro,
Dime quién soy, pren vida en forma de sè-
rie aquest desembre a Movistar+. De fet,
és la nova gran aposta d’època de la pla-
taforma, que ha confiat en l’actriu Irene
Escolar per posar-se en la pell de la pro-
tagonista, Amelia Garayoa, a qui acom-
panyarem en alguns dels esdeveniments
històrics més importants del segle XX.

Pelis i sèries

Dime quién soy
José Manuel Lorenzo

El disc de La Marató
54 artistes

BCN memòria fotogràfica
El centre d’arts digitals Ideal de Barcelona va triomfar a

principis d’any amb la seva primera experiència immer-
siva, dedicada a Monet. Ara n’ha estrenat la segona: ‘Bar-
celona memòria fotogràfica’. La nova mostra ofereix una

visió inèdita de la ciutat durant els anys 50 i 60 a través
de l’art digital, amb fotografies de Francesc Català-Roca,

Oriol Maspons, Leopoldo Pomés, Joana Biarnés, Xavier
Miserachs i Colita. Està formada per peces immersives

de gran format a 360 graus, realitat virtual, projeccions 
i propostes interactives amb intel·ligència artificial. 

Segurament li va semblar que Susana Cabero no
tenia prou ganxo i per això es va fer dir Susi Cara-

melo (l’Hospitalet de Llobregat, 1980). El cas és
que cada cop és més freqüent sentir aquest sobre-

nom als canals de televisió espanyols. Quan tenia
poc més de 20 anys, va decidir que es volia dedicar
a la comèdia i va començar a fer stand-ups a Barce-

lona. El 2008 se’n va anar a Madrid (per quedar-
s’hi) i va anar creixent com a humorista. El seu gran
moment, però, va arribar el 2019 amb el programa

Las que faltaban a Movistar+. La seva secció era
sempre el més vist; per aquest motiu, quan van

cancel·lar el format, la cadena de seguida va anun-
ciar que la catalana en tindria un de propi: Carame-

lo. I així ha estat. L’última entrega del programa
s’ha fet a la seva ciutat natal, on ha entrevistat el
també hospitalenc Antonio Orozco i l’alcaldessa

Núria Marín li ha col·locat una placa honorífica.

S U S I  C A R A M E L O

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser l’humorista de moda
Ara té el seu propi programa a Movistar+, ‘Caramelo’

Famosos

Fer un programa a l’Hospitalet, on va néixer
L’alcaldessa Núria Marín li ha posat una placa a la ciutat

Ha fet gràcia i il·lusió
El més comentat ha estat l’entrevista amb Antonio Orozco

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

| Haven
Una història de ciència-ficció amb acció, exploració i tocs de joc de rol.
Així és Haven, el nou videojoc per a PC, PS5, Xbox One i Xbox Series X. 

Barcelona no te l’acabes i Xavi Casinos ho
ha tornat a demostrar. Després dels èxits
de Barcelona. Històries, curiositats i misteris
i Barcelona secreta, l’autor ens regala en
aquest llibre més detalls íntims de la ciu-
tat, aquells que no surten a les guies. Es
tracta d’una selecció dels articles que ha
publicat al llarg dels darrers anys a la sec-
ció Barcelona secreta de La Vanguardia.

Barcelona secreta, Volum II
Xavi Casinos
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Sarrià-Sant Gervasi

esquerrabcn.cat/districtes

Desembre 2020. El mandat municipal
ja compta amb un any i mig de recor-
regut. Els mesos se succeeixen i, amb
ells, els plenaris, les audiències públi-
ques i els consells de barri que, mal-
grat la pandèmia pel mig i d’una
manera descafeïnada, també s’han
anat celebrant. 

Una de les demandes que el grup
d’ERC vam fer al plenari de constitució
del consell del districte va ser que aquest
no fos un altre mandat perdut per a Sar-

rià-Sant Gervasi. Vam demanar un salt
qualitatiu en l’acció de govern al llarg d’a-
quests quatre anys.

Tanmateix, fa mesos que busquem
quin fil conductor del mandat ens pro-
posa el govern municipal per a Sarrià-
Sant Gervasi, i el cert és que no el
trobem. 

Creiem que n’hi ha un que hauria
d’haver marcat l’acció de govern i que la
pandèmia no ha fet més que ressaltar-
ne la necessitat. És un denominador
comú en tots els barris del districte i que
apareix a cada espai de participació: la
millora de la mobilitat i l’espai públic dels
barris del districte.

Aquesta és sens dubte una assigna-
tura pendent al districte. La llista de car-
rers expulsa-vianantsdels nostres barris
és llarga i creix a mesura que veïnes i
veïns prenen consciència de la distribu-
ció tan poc equitativa de l’espai públic
entre vianants i vehicles.

És ben sabut que els carrers amb
voreres àmplies i els de prioritat inver-
tida, on els vehicles de motor gairebé

haurien de passar desapercebuts, dei-
xant tot el protagonisme a qui es mou a
peu o en bicicleta, són un element clau
per fer barri.

De projectes, ja se n’han pensat i pro-
jectat. És el cas, sense anar més lluny,
de la superilla de Sant Gervasi-Bona-
nova, un exemple de treball veïnal i de
districte per fer que l’antic nucli de Sant
Gervasi deixi de ser hostil per als via-
nants. Però, què se n’ha fet de la superi-
lla? Les darreres notícies són que el
projecte es quedarà en un calaix, espe-
rant temps “millors”. 

Quins temps més pertinents que els
actuals per fer intervencions en l’espai
públic? 

No volem intervencions tímides com
la del carrer Ballester, que no acaba de
solucionar l’excés de trànsit de pas a la
zona del Putxet sud. No volem que es
torni a deixar pendent la reforma del
darrer tram del carrer Balmes, o que els
carrers amb pendent i plens de cotxes
dels entorns del Parc de Monterols (una
zona amb molts serveis d’atenció sani-

tària i centres educatius) no apareguin
en cap pla d’intervenció de millora de
l’espai públic.

Volem projectes com el de la paci-
ficació anunciada als carrers del vol-
tant del mercat de Tres Torres, que
celebrem. Mesures com aquesta són
necessàries de manera generalitzada
al nostre districte, i no testimonials. Si
ens quedem a mig camí, o tot just a l’i-
nici, no es produirà el salt qualitatiu
que cal.

Aquest és el cas del carril bici de la
via Augusta. Un carril que tan sols té
sentit si connecta els barris i permet
una comunicació de punta a punta del
districte i no si es queda, com fins ara,
a la Riera de Cassoles (malgrat que el
tram inicial promès era fins a la plaça
Molina). 

La pandèmia de la Covid-19 ha fet
més vigent que mai el valor de la proxi-
mitat. El govern municipal l’ha de facili-
tar, també tenint en compte que no
tothom es pot desplaçar còmodament a
peu, especialment en un districte amb
zones de pendents pronunciats. 

Per això, aquest fil conductor que de-
manem que entomi el govern també ha
de contemplar una alternativa de trans-
port públic de proximitat per a les perso-
nes amb mobilitat reduïda (o que
simplement van carregades amb la com-
pra o empenyen un cotxet o una cadira
de rodes) que els faciliti l’accés als ser-
veis principals. 

Millorar la mobilitat, doncs, és
també implantar noves línies de bus
del barri (com ara la que manca al
Farró i Galvany per accedir al CAP Adrià,
l’Hospital Plató, el CC Can Castelló i
Serveis Socials de Sant Gervasi, entre
d’altres), o de plantejar-les millor (quin
sentit té un bus de barri com el de Les
Planes que no t’atansa al casal de barri
o que no va sincronitzat amb l’horari
escolar?).

Llegint aquest article, a moltes
persones els pot sorprendre que es
reivindiqui que el govern municipal
estiri el fil de la mobilitat i la millora
de l’espai públic, ja que això és el
que diu defensar amb vídeos promo-
cionals a vista d’ocell. El que dema-
nem és que la mirada també arribi
als carrers de Sarrià-Sant Gervasi i
que no hi passi de llarg.

A Sarrià-Sant Gervasi, el govern
Colau-Collboni hi passa de llarg 

Mercè Amat
Consellera portaveu d’ERC 
al districte de Sarrià-Sant Gervasi

L’equip de consellers i conselleres de districte d’ERC a Sarrià-Sant Gervasi

@ERC_Sarrià-St. Gervasi facebook.com/ERC.SSTG
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