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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

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

A fons
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La víctima de la viola-
ció múltiple de Saba-
dell està passant un tràn-

gol gros en el judici a l’Audiència de
Barcelona, amb interrogatoris molt
durs, començant pel fiscal i ara per una
advocada de la defensa. La noia ha de
repetir diversos cops: “Això ja ho he ex-
plicat”. Destrossada!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un jugador del Cadis
insulta amb un insult
racista Diakhaby, el Va-

lència marxa del camp i torna minuts
després sense Diakhaby però amb
el jugador del Cadis al terreny de
joc. És difícil lluitar contra el racisme
quan l’agressor segueix al camp i l’a-
gredit ha de marxar.

@andreuginola

Sorprèn la substitució
de Cuevillas. Les seves
reflexions deien que ju-

gar-te la inhabilitació per qüestions
simbòliques sense fons no cal, que
s'ha de fer amb estratègia. I crec que és
una persona que de conseqüències ju-
rídiques en sap una estona. Pur des-
gavell intern de Junts.

Que comenci l’allau
de notícies i declara-
cions de polítics criti-

cant que la gent s’ha relaxat i dient
que per això s’han d’endurir les res-
triccions, encara que la gent s’hagi re-
laxat perquè les restriccions s’havien
relaxat. Perquè, passi el que passi, tot
és culpa de la gent.

@jmangues@punsix

La lupa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ara estan destinats al turisme?
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per Jordi Muñoz

Després del turisme, què?

@PatrickurbanoR
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La Casa Buenos Aires necessita 
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Preocupació per l’augment 
dels robatoris al voltant de les escoles

El comerç celebra el permís 
per reobrir els caps de setmana

El llegat de Muñoz Ramonet 
serà un espai de cultura i ciència

El + llegit líniasarrià.cat
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En marxa el torneig de Segona Catalana

A les xarxes

@albaverges: Les dosis de Pfizer han arribat
per continuar la vacunació de majors de 80 i
ben aviat de menors de 80. La vacunació
amb AstraZeneca segueix a 31 punts del país.

@tsj_cat: El jutjat de vigilància penitenciària
1 de Barcelona estima el recurs del ministeri
fiscal i revoca el tercer grau de les internes
Dolors Bassa i Carme Forcadell.

#TombenElTercerGrau

@maticatradio: Laura Borràs: “Jaume
Alonso-Cuevillas i jo ja havíem acordat
abans que sortiria de la mesa, però amb
l’entrevista a Vilaweb s’ha precipitat tot”.

#ApartenCuevillas #MésVacunes

Safata d’entrada

Un observador imparcial
constatarà que el català
arrossega una situació

de precarietat. En època fran-
quista, el català no era present a
les institucions, però era viu al car-
rer. Avui, és present a les princi-
pals institucions catalanes i és llen-
gua vehicular a l’ensenyament,
però al carrer és minoritari. 

Adonem-nos de la terrible
contradicció que representa te-
nir una llengua pròpia (com es-
tableix l’Estatut) i que aquesta
llengua tingui una presència mi-
grada en la major part d’àmbits
comunicatius de la societat,
mentre que és el castellà la llen-
gua hegemònica, la que coneix
tothom i la que es parla més. La
condició de llengua omnipre-
sent de la qual gaudeix el caste-
llà als Països Catalans hauria de
correspondre, per justícia i nor-
malitat, al català. 

L’experiència científica ens
demostra que les situacions d’a-
nomenat bilingüisme social no
han estat mai estables, sinó que
sempre una llengua acaba im-
posant-se a l’altra, desplaçant la
llengua subordinada. 

Un front comú pel català
per Salvi Pardàs

Cal insistir-hi més? Quina
és la llengua que adopten els
nouvinguts establerts als Pa-
ïsos Catalans? Amb quina
llengua majoritàriament ens
hi adrecem? Quina llengua és
la que triem davant descone-
guts? En quina llengua s’es-
criuen majoritàriament els
contractes de lloguer de pi-
sos? Quina llengua es parla
als patis de les escoles?  Si ex-
ceptuem el teatre subvencio-
nat, amb quina llengua s’ex-
pressa l’oci, el cinema o els
mitjans audiovisuals al nos-
tre país? Quantes vegades
renunciem a fer servir la nos-
tra llengua per por de no ser
entesos?

Una situació d’emergència
lingüística com la que pateix
la llengua catalana exigiria
una resposta contundent dels
nostres governants i de la
societat. No és el cas, però.

Preval el negacionisme. No-
més algunes veus expertes
clamen al cel i adverteixen del
destí que li espera a la nostra
llengua. Cal alçar la veu i
comprometre’s a revertir la
situació amb fermesa, fent
que el català esdevingui llen-
gua necessària, de prestigi i
normal al nostre país. Com?
Emparant totes les iniciatives
que en fomentin l’ús i apli-
cant una política de norma-
lització lingüística sense con-
cessions, que exigeixi el co-
neixement de la llengua per
treballar al país, assegurant el
català com a única llengua
que el ciutadà té el dret i el
deure de conèixer.

El processisme no vol
afrontar la realitat per covar-
dia i absència absoluta de
responsabilitat nacional. Des-
enganyeu-vos i fem front
comú per la llengua.
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Els semàfors

L’Ajuntament ha presentat el
projecte que acollirà el llegat del
magnat Muñoz Ramonet, que
contempla un centre relacionat
amb la cultura i la ciència. De
moment, però, només s’hi
destinarà 1,8 milions d’euros i
queden aspectes per concretar. 

pàgina 10Ajuntament

Un operatiu conjunt dels
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia
Urbana ha permès detenir 
12 joves com a presumptes
responsables dels atracaments
que en els últims mesos hi havia
hagut al voltant de diferents
escoles i instituts del districte. 

pàgina 10Mossos d’Esquadra

El sènior masculí del conjunt
de la Bonanova és un dels

equips que lluitaran per tornar a
Primera Nacional. La segona
fase de la Lliga Catalana Sènior,
on es decidiran els ascensos de
categoria, arrencarà el cap de
setmana del 17 i 18 d’abril.

pàgina 20Handbol la Salle
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Mirada pròpia

N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Les millors
perles

Una noia de 18 anys ha rebut sis denúncies per estafes que
no ha comès. De fet, segons El Periódico, la van estafar a

ella quan va voler comprar un gos per internet i els suposats
venedors li van suplantar la identitat per delinquir.

“Ganes de que em torneu a veure”. Amb aquesta frase
ha promocionat Amazon la sèrie sobre Sergio

Ramos. Sí, amb l’error inclòs. La plataforma s’ha inspirat en
la lona gegant de Joan Laporta, però ha ficat la pota.

Esther Martín, María Pérez i Paula López són tres estudiantsde batxillerat d’Alcañices (Zamora), un poble de mil
habitants, i han obligat la Unió Europea a rectificar un text
sobre els refugiats en què se’ls vinculava amb el terrorisme.

Diuen que els gossos són el millor amic de l’home, però
sembla que no sempre és així. A Dallas (EUA) un gos

ha estat enxampat per una càmera de seguretat mentre
robava un paquet que havia rebut la seva veïna a casa.

LA FOTOAlbert Segura Lorrio / ACN
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Formació en turisme, garantia de futur
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@murcianobasado: Durante tres meses
creí en serio que Barcelona no tenía ape-
nas peluquerías pero que estaba llena de
peluquerías para perros («perruqueries»).

@iescolar: Sánchez espera alcanzar los
10 millones de vacunados en la primera
semana de junio y los 33 millones a fina-
les de agosto. 

@carlosaspe: Mi abuela murió el último
año pero hemos hecho monas con su receta
y toda la casa huele como si ella estuviera
aquí. Tradiciones para viajar en el tiempo.

Tribuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Flaixos

Quan dèiem que volíem
pares i mares implicats en

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

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

convertissin en inquisidors
diaris del funcionament

d'una escola.
Quina mandra viure 

de nen en segons 
quines cases!

“
“
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La plaga dels pares i mares a les escoles
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La Casa Buenos Aires ha de
pagar 40.000 euros en multes

POLÈMICA4El col·lectiu que fins
fa poc ocupava la Casa Buenos
Aires de Vallvidrera ha fet una cri-
da per mirar de recaptar 40.000
euros que la propietat de l’edifi-
ci, la congregació dels Pares Pa-
üls, els reclama per diferents
multes, cost del judici i danys.

Des de la Casa Buenos Aires
denuncien que “mentre l’Ajunta-
ment es penja medalles”, ells han
d’assumir “la repressió”. El març
es va complir el segon aniversari
de l’ocupació per part d’un grup de
veïns per evitar que s’enderroqués
per fer-hi un hotel. Allò va supo-

sar el naixement d’un projecte  au-
togestionat per reivindicar que
l’edifici fos adquirit per l’Ajunta-
ment per posteriorment tenir una
funció social.

Ara, quan aviat farà mig any
del desallotjament, i després que
el desembre l’Ajuntament aprovés
l’expropiació per fer-hi pisos so-
cials i equipaments, el col·lectiu
veu com les denúncies dels Pares
Paüls els pot provocar un nou mal-
decap. Per denunciar la situació i
per celebrar el segon aniversari de
l’ocupació, a finals de març es va
fer una jornada festiva.

Dotze detinguts pels casos
d’atracament a les escoles

SEGURETAT4Els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana van
fer pública fa pocs dies la deten-
ció, durant les últimes setmanes,
de 12 joves d’entre 16 i 21 anys
com a presumptes responsables
de diversos robatoris a alumnes
de diferents escoles del districte.

Les detencions es van pro-
duir després que augmentés la
preocupació per la quantitat de
robatoris que hi estava havent en
els últims temps al voltant de di-
ferents escoles i instituts, cosa
que va fer que els dos cossos po-
licials posessin en marxa un dis-

positiu especial. Segons la poli-
cia, els detinguts actuaven en
grups d’entre dues i quatre per-
sones, principalment a les tardes.
Es tracta de lladres reincidents
que normalment actuaven con-
tra turistes al centre de la ciutat
i que ara s’havien desplaçat a la
zona alta per la caiguda en picat
del turisme. 

Els robatoris van generar
alarma entre els veïns ja fa uns
mesos, però ara, segons la poli-
cia, la situació s’ha normalitzat.
Tot i això, se segueixen fent tas-
ques de vigilància. 

Paco Mir dirigeix una 
òpera al Teatre de Sarrià

CULTURA4La temporada de
l’Òpera de Cambra de Barcelo-
na que organitza Amics de l’Ò-
pera de Sarrià al Teatre de Sar-
rià va tenir els passats dies 20 i
21 de març l’actor Paco Mir com
a protagonista.

Mir és el director de l’Òpera
de Quatre Notes del compositor
estatunidenc Tom Johnson, que
es va representar al teatre sar-
rianenc aquests dos dies. Aques-
ta òpera ha passat per més de 30

països d’ençà de la seva creació,
l’any 1972. Es tracta d’una co-
mèdia minimalista i satírica que
fa molts anys va ser descoberta
per Mir en un viatge a París. En
aquell mateix viatge Mir es va
presentar a l’editorial propietària
dels drets i 10 anys més tard es-
trenava la seva versió a Madrid.
Les dues representacions al Tea-
tre de Sarrià van suposar l’estre-
na d’aquesta obra, farcida d’iro-
nia i diversió, a Barcelona.

El març es van complir dos anys de l’ocupació. Foto: Casa Buenos Aires

Foto: Pere Francesch/ACN

Cultura popular | Protesta de La Sarrianenca
La plataforma La Sarrianenca va organitzar una protesta a finals de març a davant

de la seu del Districte per denunciar que l’Ajuntament està “matant la cultura
popular”. Les 15 entitats que en formen part fa temps que reclamen un local.

PATRIMONI4L’Ajuntament
convertirà els edificis del llegat
de Julio Muñoz Ramonet en un
centre de cultura, art i ciència.
Així ho preveu el pla presentat
a principis de mes i que ha
aprovat per unanimitat el pa-
tronat de la fundació Julio Mu-
ñoz Ramonet. 

D’entrada, el consistori des-
tinarà 1,8 milions d’euros per
posar en marxa aquest projec-
te, amb la perspectiva d’obtenir
en els pròxims anys altres fonts
de finançament. El projecte
preveu transformar el conjunt
d’edificis i jardins situats al car-
rer Muntaner 280-292 per fer-
hi un nou equipament “multi-
disciplinari” i obert a la ciuta-
dania amb el càlcul de poder fer
l’estrena a mitjans del 2023.

La idea és que l’espai sigui
“un node” de tota l'activitat
d’art i ciència que es fa a la ciu-
tat des d’una perspectiva inter-
nacional i que, al mateix temps,

tingui un esperit de barri amb
una oferta d’activitats de lleure
al jardí. 

“INCONCRET”
El projecte no ha agradat a Junts
per Catalunya. El partit consi-
dera que  el govern de Colau “en-
terra” el projecte per fer-hi una

biblioteca i creu que la propos-
ta presentada és “inconcreta i
carregada de grans paraules i mi-
llors intencions”, però sense ca-
lendari i amb un pressupost “ir-
risori”. La formació indepen-
dentista també assegura que el
disseny de tot plegat s’ha fet
sense la participació dels veïns.

Imatge exterior de la finca Muñoz Ramonet. Foto: Laura Roma/ACN

El llegat de Muñoz Ramonet
serà un espai de cultura i ciència
» L’Ajuntament calcula tenir enllestit el projecte a mitjans del 2023
» JxCat critica la idea per “inconcreta” i pel pressupost “irrisori”
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Volen carrers sense cot-
xes, un aire més net, el
mar més blau, espais
verds, poder passejar per

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

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

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

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

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

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

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

En altres indrets, les solucions

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

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

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

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

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

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

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

Revolta ambiental 
per terra, mar i aire



13 | 

líniasarrià.catAbril 2021El reportatge del mes

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

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

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

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

Davant d'aquesta situació s'han

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

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

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

10,73 planetes Terra

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

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

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

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

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

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

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

municipis pacificats i amb menys
pol·lució.

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

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

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

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

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

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

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

a exportar residus i contaminació fins a Osona
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Ajudes per impulsar
l’economia dels barris

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

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

des per obrir negocis en locals
buits i per als centres de distri-
bució de mercaderies d’última
milla. El tinent d’alcaldia, Jaume
Collboni, remcarca que es trac-
ta d’ajudes pensades per a “l’e-
conomia micro”.

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

Barcelona Activa impulsa una nova línia d’ajudes. Foto: Barcelona Activa

Restauració | Oposició al possible tancament dels interiors
El Gremi de Restauració ha mostrat el seu rebuig a la recomanació aprovada per Sanitat 
i les CCAA de tancar l’interior de bars i restaurants quan se superin els 150 contagiats 

per cada 100.000 habitants. “Només agreujarà la crisi econòmica”, diu l’entitat.

DIGITALITZACIÓ4El ‘market-
place’ (plataforma digital de ven-
des) de les dues grans associa-
cions de comerciants de la ciutat,
la Fundació Barcelona Comerç i
Barcelona Oberta, ja ha comen-
çat a fer els seus primers passos
a través del web www.bcnmar-
ket.cat. 

De moment la plataforma
es troba en un estat embrionari
i, tot i que ja s’hi poden fer com-
pres, encara falta agregar-hi co-
merços dels diferents eixos. De
fet, actualment està en marxa
una prova pilot amb l’Eix Co-
mercial Sagrada Família. 

Aquest ‘marketplace’ permet
a la clientela del comerç local fer
compres per internet a les prin-
cipals botigues dels eixos co-

mercials, que a partir d’ara es-
taran agrupades al mateix lloc de
forma digital. Des de la Funda-
ció Barcelona 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 per combatre la com-
petència que representen les

grans plataformes digitals. “Ara
el que cal és agrupar la presèn-
cia digital que molts comerços ja
tenen”, afegeixen des de l’entitat.

Està previst que d’aquí a
unes setmanes la plataforma,
que ha estat impulsada amb la
col·laboració de l’Ajuntament, ja
tingui incorporats tots els co-
merços que en formaran part.  

El ‘Marketplace’ ha començat a funcionar. Foto: BCN Market

El ‘marketplace’ dels eixos
fa els seus primers passos

Ja es poden fer
compres  a través
de la pàgina web
www.bcnmarket.cat
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Sostenibilitat
Un menú amb aliments de temporada,
sempre fent bandera d’una dieta sana i
sostenible per a cada època de l’any.
Aquesta és la raó que ha portat Barce-
lona Capital Mundial de l’Alimentació
Sostenible 2021 a presentar el Menú de
les Estacions, una iniciativa consensuada
amb el sector de la restauració. De fet,
entitats de la ciutat com l’Escola d’Ho-

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

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

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

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

que s’actualitzi el portal web amb més
receptes.

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

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

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

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

El Menú de les Estacions:
menjar de forma responsable

a prop

Els restaurants adherits 
a la iniciativa ofereixen 
plats variats fets amb

productes de temporada

Suplement mensual

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN PRIMERA
PERSONA

Suplement mensual

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

màcia Antiga de les Corts i els bars Mara-

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

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

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

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

comerç de proximitat · mercats

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

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

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

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

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

Mercat de Sants

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

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

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

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

seu magatzem de productes tèxtils Los En-
cantos de La Habana i va tornar a Catalunya

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

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

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

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

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

nucli antic del barri és la plaça Santes Creus, que antiga-
ment va ser la plaça major d’Horta i que encara conserva
l’edifici que havia estat l’Ajuntament (quan Horta era un
municipi independent, fa més de 100 anys), i el seu ei-
xample, que va créixer entre finals del segle XIX i princi-
pis del XX i on es poden veure edificis modernistes.

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

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

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

El mural de la història 
de Baró de Viver

la Barcelona desconeguda 

Des de principis
d’aquest any el passatge

d'Antoni Gassol 
és un carrer amb 

prioritat per als vianants

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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GRÀCIA/ Al número 20 del carrer Josep Tor-
res, al cor de l’antiga Gràcia gitana, hi ha la Casa
del Diable, un edifici amb escultures i ele-
ments decoratius sinistres a la seva façana.
Per conèixer el motiu d’aquesta peculiar

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

va resultar guanyador del premi econòmic i, en

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

agradar gens als seus veïns, que li van dema-
nar que les retirés. Atzeries s’hi va negar, dient
que havia aconseguit sortir del seu mal mo-
ment gràcies a l’ajuda que li havia prestat el
Maligne. Més de 125 anys després, l’edifici
conserva la seva imatge imponent i sinistra. 

Arquitectura diabòlica 
al cor de l’antiga Gràcia gitana

La darrera masia de la 
ciutat la trobaràs a Nou Barris

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

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

Durant els darrers 100 anys, els masovers
van ser la família Samsó, que cultivava far-
ratge per al bestiar i productes d’horta, so-
bretot verdures, que venia al Mercat de Sant
Andreu. Eren terres molt fèrtils, ja que la
masia es va construir en una zona plena de
torrents que baixaven de Collserola.
Finalment, l’any 1987 se’n va urbanitzar

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

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

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

Coneixes la història
de la Golferichs?

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

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

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

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

Eixample

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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Esports

Després de posar el punt final a
la fase regular de la temporada
amb el millor registre de tots els
equips de la Lliga Catalana Sènior
masculina (13 victòries i un em-
pat, contra el BM Granollers C),
l’Handbol la Salle Bonanova sap
que jugarà el segon tram d’aquest
curs 2020-21 contra el filial de
l’Handbol Sant Martí Adrianenc,
l’Handbol Sant Vicenç i el Club
Handbol Vilamajor.

Aquesta segona fase es posa-
rà en marxa el cap de setmana
dels dies 17 i 18 d’aquest mes, i els
de la Bonanova saben que només
hauran de jugar contra aquests
tres equips, ja que els resultats
obtinguts contra Gavà i Cardedeu
(els dos conjunts del grup B
també classificats) s’arrosseguen,
de manera que els de Gerard Tar-
rats començaran amb vuit punts,
el màxim possible.

Els dos millors classificats

quan s’acabi aquesta segona fase
de la temporada accediran a fa-
ses d'ascens a Primera Divisió
Nacional, que es disputaran a fi-
nals de maig o a principis de juny.

El curs 2018-19 va ser l’últim
en el qual l’equip vermell va ju-
gar al tercer esglaó de l’handbol
estatal. Aleshores amb Sergi Me-
lús a la banqueta, la Salle va ser
el penúltim classificat del grup D

de la categoria, aconseguint 18
punts (set victòries i quatre em-
pats) en 30 partits.

De fet, en l’actual plantilla en-
cara hi ha força jugadors amb ex-
periència en aquesta categoria
superior. Es tracta d’Albert Jené,
David Sánchez, Conrad Jacques
Daubanton, José María Simón,
Lluc Torrella, Javi Trias i Guillem
Reixach, entre altres.

La plantilla 2020-21 de l’equip de la Bonanova. Foto: HLS

L’Handbol la Salle, a punt per a
la segona fase de la temporada
Pau Arriaga
LA BONANOVA

Tenis | El CT Barcino celebra l’Assemblea Ordinària
El pròxim dijous 29 està previst que el CT Barcino celebri la seva Assemblea
General Ordinària. La reunió se celebrarà presencialment a la seu del club,

tot i que també serà possible l’assistència telemàtica en alguns casos.

El Diumenge de Rams
(el dia 28 del mes pas-
sat) va ser un gran dia

per al Club Natació Kallípolis. I
és que l’equip júnior de natació
artística de l’entitat va ser un dels
grans protagonistes del Cam-
pionat de Catalunya disputat a la
piscina de Sant Jordi.

El millor resultat va ser l’or en
la final de duet mixt lliure que van
guanyar Dennis Gonzàlez i Nú-
ria Martín-Mora. En la final de
duet mixt, Ane Salaverría i Ma-
ria Bofill pujarien al segon calaix
del podi (la victòria va ser per al
CN Granollers), mateix resultat
que el que el Kallípolis obtindria
en la modalitat highlight. L’equip
sarrianenc tornaria a veure com
el club vallesà s’acabava pen-
jant la medalla d’or.

El darrer metall que va acon-
seguir el CNK en la competició va
ser un bronze en la rutina lliure
per equips. De nou, el triomf va
ser per a les granollerines, men-
tre que en aquesta final la me-
dalla de plata se la va penjar el
Club Natació Sabadell.

Pluja de metalls
per a les júniors
del CN Kallípolis

En marxa 
el torneig de
Segona Catalana

FUTBOL4El CP Sarrià i el CE
Sant Ignasi ja han començat a ju-
gar el torneig de Segona Catala-
na que la Federació Catalana de
Futbol va proposar als conjunts
de la categoria i que no farà que
els equips participants pugin o
baixin quan s’acabi.

El Sant Ignasi va començar el
curs de forma imponent, amb un
triomf per 0-3 al camp del Racing
Vallbona (amb un doblet de Pa-
blo Espinós), mentre que el CP
Sarrià va empatar a dos al Fort
Pienc, contra la UD Parc.

Abans que s’acabi el mes, els
dos equips es veuran les cares en
el derbi del districte, que es jugarà
el pròxim dissabte 24 a tres
quarts de sis de la tarda al Mu-
nicipal de la Vall d’Hebron.

Foto: CPS
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La Sarah i el Brian es reuneixen amb el
professor del seu fill de 9 anys, que els diu
que al nen li costa aprendre i ha d’anar
al psicòleg. Aquesta trobada ocasiona-
rà una divertida confrontació a tres ban-
des, en què es reflectiran les diferències
de classe, els reptes de l’educació i les di-
ficultats a l’hora de relacionar-se.
A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Classe
Iseult Golden i David Horan

Zoo, el grup valencià de moda, ha pu-
blicat recentment el seu tercer àlbum, Lle-
polies, que és el primer autoproduït
sota el segell ZOO Rècords. Segons ha ex-
plicat el cantant i líder de la banda,
Panxo, en una entrevista a l’ACN, aquest
“és un disc més alegre, més fresc i més
hedonista”. El treball consta de dotze can-
çons que barregen rap i electrònica.

Música

Los Estados Unidos contra Billie Holidayex-
plica la història d’una de les millors can-
tants de jazz de tots els temps. Andra Day
es posa a la pell de la gran Billie Holiday,
que va ser l’objectiu d’una operació en-
coberta del Departament Federal de Nar-
còtics dels Estats Units liderada per un
agent federal amb qui l’artista havia
tingut un complicat afer amorós.

Pelis i sèries

EEUU contra Billie Holiday
Lee Daniels

Llepolies
Zoo

Monumental Club
El festival Monumental Club torna a arrencar aquest mes
d’abril i s’allargarà fins al 31 de juliol. L’antiga plaça de to-
ros barcelonina acollirà concerts de Manel, La Bien Queri-
da, Mishima, El Petit de Cal Eril i Delafé, entre molts altres.
A més, hi haurà també una programació especial per a

nens, el Monumental Kids, amb actuacions de Xiula, Reg-
gae per Xics i Dàmaris Gelabert. En principi, seran quatre
mesos de música en directe garantida, però, si tot va bé,
els organitzadors han assegurat que tenen “la intenció 
de prolongar-lo al llarg d’aquest esperançador 2021”.

R I G O B E R T A  B A N D I N IQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una cantant emergent
Va començar en solitari el 2020 i ja acumula molts èxits

Famosos

Triomfar amb només sis temes publicats
Fins al punt que va actuar en la passada edició dels Gaudí 

Tot un fenomen
Agrada a moltíssima gent, però també hi ha qui la critica

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Desenes de persones, sobretot dones, es-
tafades per un únic home: Francisco Gó-
mez Manzanares... o David, com es feia
dir. Guillem Sánchez, periodista de suc-
cessos d’El Periódico i premi Ortega y Gas-
set de periodisme, explica a El estafador
el cas d’un home que va acumular més
de cinquanta denúncies i va arribar a ro-
bar uns tres milions d’euros.

Llibres

El estafador
Guillem Sánchez

|Outriders
El planeta Enoch, on els humans acaben de crear el primer assentament,

és l’escenari d’Outriders, un videojoc de trets en tercera persona. 
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Abans de convertir-se en Rigoberta Bandini,
Paula Ribó (Barcelona, 1990) ja havia deixat
la seva petjada en diferents branques de la
cultura. Va començar a cantar als sis anys, va
doblar la seva primera pel·lícula als set i amb

nou ja componia cançons. L’any 2011 va
crear el trio musical The Mamzelles, el 2013
va debutar com a dramaturga i el 2016 com
a directora de teatre, mentre que el 2019 
va publicar un llibre. Després va començar 
la seva carrera com a cantant en solitari. 
Amb només sis cançons publicades, 

Rigoberta Bandini i el seu estil 
alternatiu ja són tot un fenomen 

de moda. De fet, l’artista 
va actuar en la passada 
edició dels Premis Gaudí. 

ÉS FAMOSA PER...

Viu en línia
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

BUIDA

Analitza bé quines peces de roba fas servir realment i quines no: 
regala, dona o ven les que estiguin en bon estat però ja no et posis

GUARDA

TRIA

ORDENA

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

i ORDRE

La primavera ja és aquí i això vol dir que aviat les temperatu-
res ens demanaran que fem el canvi d’armari. Fa mandra i
el més normal és intentar posposar-ho, però siguem realis-

tes: com abans ho fem, millor. 
Segons l’assessora d’imatge Silvia Foz, només fem servir un

20% de la roba que guardem a l’armari. Per això, aprofitant el
canvi de temporada, Foz recomana buidar-lo i analitzar quines
peces de roba fem servir realment (un consell, per cert, que
també comparteix Marie Kondo, la reina de l’ordre). “Els ‘per si
de cas’ dins de l’armari no serveixen de res”, recorda Foz, que
anima a regalar o donar les peces que estan en bon estat però
que ja no ens posem. Un cop feta la selecció, cal guardar ben
neta la roba d’hivern fins a l’any que ve.
A l’hora de posar la roba de primavera-estiu a l’armari, Foz

diu que “s’han d’agrupar les peces per famílies”, per tenir-ho tot
ben ordenat. També aconsella que tots els penjadors siguin igu-
als i estiguin col·locats en el mateix sentit, per crear “harmonia”.
Per últim, proposa perfumar l’armari amb “bossetes de perfum
o de plantes aromàtiques”, així la roba et farà olor de primavera.

Moment de fer el canvi d’armari

Aprofita el canvi de temporada per buidar l’armari: només fem 
servir el 20% del que hi guardem, segons l’experta Silvia Foz

Les claus

Un cop tinguis feta la selecció, guarda ben neta la roba 
d’hivern que encara t’agrada i et va bé fins a l’any que ve 

Quan col·loquis la roba de primavera-estiu a l’armari, agrupa 
les peces per famílies: samarretes, pantalons, jaquetes...
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