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Barcelona està aïllant-se
dels municipis propers amb
les mesures de mobilitat?

L’Handbol BCN Sants, presidit
per Sebas Capella, guardonat
als Premis Dona i Esport
18 anys
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L’hostaleria santsenca s’uneix
per reivindicar la seva oferta
Neix D.O. Sants per combatre la crisi causada per la pandèmia i ser “un pol d’atracció gastronòmica potent” pàg 11

PLAÇA ESPANYA pàg 11

Creu Coberta segueix
pressionant per les noves
escales mecàniques

Foto: Línia Sants

VICTÒRIA SOCIAL pàg 3

Una nota positiva
Neix la sala de concerts La Deskomunal pàg 10

El dret a morir dignament
ja té el suport legal
SUCCESSOS pàg 10

Set detinguts per la pallissa
a un noi menor d’edat
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Dignitat fins a l’últim sospir
» La llei de l’eutanàsia aprovada al Congrés dels Diputats ha de garantir el dret a la mort digna
» La legislació que hi havia fins ara ha obligat molta gent a morir sola o a fer-ho a països com Suïssa
Anna Utiel
BARCELONA
El 30 de novembre de 2017, catorze mesos després que li diagnostiquessin esclerosi lateral
amiotròfica (ELA) i amb només
44 anys, Iván Martí va posar fi al
seu patiment. Ho va fer tot sol,
mentre la seva mare, Carmen
Barahona, estava treballant: fitxar a la feina era la manera de no
estar implicada en la mort del seu
fill a ulls de la justícia. “L’Iván tenia por. En aquell moment necessitava algú que li donés la mà
i que li digués que l’estimava, i jo
necessitava fer-ho. Però la llei el
va obligar a marxar sol, ens va
condemnar a un patiment extra”,
lamenta la Carmen.
La llei de l’eutanàsia que el
Congrés dels Diputats va aprovar
el passat 17 de desembre ha de
servir perquè ningú més hagi de
passar pel tràngol de l’Iván i la
Carmen. Aquesta llei ha de garantir el dret a la mort digna
que, per exemple, Jordi Rodríguez va haver d’anar a buscar a
Suïssa fa una dècada. Tenia 80
anys, li faltava un pulmó, els
seus ingressos a l’Hospital Clínic
eren cada cop més freqüents i li
havien detectat una cardiopatia.
“Ell sabia que tindria una
mort molt complicada”, diu Joan
Alquézar, que recorda com el
seu sogre va reunir la família el
dia de Sant Jordi de 2010 per comunicar-los la seva decisió. “Ens
vam quedar de pedra, però ell ho
tenia molt clar i ens va demanar
que l’acompanyéssim”, explica
el gendre. I així ho van fer: el 5
d’octubre del mateix any, en Jordi, les seves dues filles i els respectius marits van emprendre un
viatge en cotxe des de Barcelona
fins a Basilea, on van passar una
mena de vacances de comiat sen-

L’Iván (esquerra) va haver de morir sol i d’amagat; el Jordi (dreta) va haver d’anar a Suïssa per tenir una mort digna. Fotos cedides

se parlar del que vindria després.
Cinc dies més tard, van anar a una
clínica de Zuric i, quan li van preguntar per últim cop si n’estava
segur, va recordar la seva difunta dona i va dir: “Fem-ho ràpid,
que la Violeta m’espera”. Agafat
de les mans de les seves filles, en
Jordi va prendre una dosi letal
que li va fer efecte en menys
d’un minut.
“EL MEU FILL NO VOLIA MORIR”
Quan parla de l’Iván, la Carmen
mira d’evitar la paraula ‘mort’ i rebutja del tot el mot ‘suïcidi’. Ell
també preferia no fer servir
aquests conceptes: “Parlava de
descansar, perquè el meu fill no
volia morir, però tampoc volia patir”, assegura la mare. Per a ella,
obligar l’Iván a viure amb ELA era
“com obligar un falcó, lliure i
salvatge, a viure a la gàbia d’un canari”. “Forçar-lo a seguir hauria
estat egoista, ell hauria sentit
que si marxava em feia mal i en-

cara ho hauria passat pitjor. Ajudar-lo a marxar va ser un acte d’amor”, defensa.
L’Iván va tenir clar que no
arribaria fins al final de la malaltia el dia que va ser diagnosticat.
“Aquell dia vaig morir”, va escriure ell mateix en un text que la
seva mare va enviar a La Vanguardia. La Carmen, que el va
acompanyar a la consulta, explica que el metge que el va atendre
no va ser capaç de dir-li explícitament que patia ELA, però va
afirmar que, en tres anys, moriria ofegat. Un cop fora de l’hospital, mentre fumaven, es van trobar amb el doctor i l’Iván li va preguntar si, efectivament, tenia
ELA. “Sí”, va respondre el metge.
Més tard, a l’hora de dinar, l’Iván
li va dir a la seva mare el que feia
estona que li rondava pel cap i ella
va decidir donar-li suport.
Després de provar alguns
tractaments que no van funcionar
i de veure com la malaltia avan-

çava, va arribar un dels moments
més durs: escollir el dia i l’hora de
marxar. “Va estar gairebé tres mesos decidint-ho: tenia unes ganes
de viure enormes i qualsevol excusa era bona per endarrerir el
moment”, relata la Carmen. Esdeveniments com la visita d’algú
o un concert que emetien a la tele
el feien esperar un dia més. Tot
això, amb l’angoixa de saber que
“no podia passar-se esperant
perquè, quan l’ELA arribés a paralitzar-lo del tot, ja no ho podria
fer”, apunta la Carmen.
“La lluita per morir amb dignitat m’està produint més patiment i m’està matant més ràpidament que la malaltia”, deia
l’Iván en aquella reflexió escrita
poc abans de morir, que és tot un
al·legat a favor d’un dret que a ell
li va ser negat. “La malaltia no
s’escull, però sí que hem de poder
decidir quin grau de patiment físic i psíquic estem disposats a
aguantar”, afegeix la seva mare.

MÉS DE 30 ANYS DE LLUITA
Tant Carmen Barahona com Joan
Alquézar són membres de l’associació Dret a Morir Dignament de
Catalunya (DMD-CAT), creada
l’any 1984. L’entitat ha estat al
capdavant d’una lluita que s’ha
allargat 36 anys i que, per fi, es
veurà reflectida en la llei de l’eutanàsia que entrarà en vigor, si tot
va bé, el mes de març.
La vicepresidenta de l’associació, Isabel Alonso, admet que el dia
de l’aprovació de la llei –només
amb els vots en contra del PP, Vox
i UPN– va ser “molt emocionant”
i posa en valor la valentia de tots
aquells que han fet públics els seus
casos. Persones com Ramón Sampedro, Ángel Hernández i María
José Carrasco, o els mateixos Iván
Martí i Jordi Rodríguez, han estat
peces clau per aconseguir el dret a
la mort digna. En aquest sentit, la
vicepresidenta de DMD-CAT conclou que “el dret no obliga” i que
“ningú vol morir si es troba bé”.
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La lupa

L’èxit de les escoles obertes
Foto: ACN

per Jordi Muñoz

L

a pandèmia de la Covid-19 ha suposat un repte inèdit per als governs de tot el món. En
molts sentits, podem dir que ha actuat com
una prova d’estrès, no només per als sistemes
sanitaris i de salut pública sinó també per als governs,
les administracions, els sistemes de protecció social,
les empreses, etc. Tothom n’ha patit les conseqüències i tothom ha hagut d’adaptar-s’hi. Uns més que altres, és clar. Però en tot cas, la prova d’estrès ha revelat moltes de les febleses del nostre sistema públic
i del nostre sistema productiu. Empreses massa febles
i amb poc marge de liquiditat, un sistema financer que
després d’haver rebut injeccions milionàries en l’anterior crisi no ha estat capaç de sostenir el sistema productiu, un sistema d’ajuts insuficient, lent i burocratitzat...
Els governs dels diferents nivells han rebut moltes pressions per ser més restrictius i per ser-ho menys, i no sempre han sigut clars i coherents en les seves decisions. Però els principals problemes que tenim en relació amb els efectes de la pandèmia tenen
més a veure amb la situació econòmica i institucional de partida que no amb les decisions que s’hagin
pres en el curt termini. Amb un sistema productiu més
robust i un sistema de protecció social més àgil i ben
dotat s’haurien pogut esmorteir molt els efectes econòmics dels tancaments. I possiblement això hauria
permès ser més restrictius en algunes mesures i controlar el desenvolupament de la pandèmia.
Però igual que cal fixar-se en allò que no ha funcionat, cal també tenir ben present què ha funcionat

raonablement bé davant d’una prova d’estrès d’aquestes característiques. I diria que al nostre país hi
ha dues coses que, malgrat les dificultats, han aconseguit adaptar-se, resistir i tirar endavant: el sistema
sanitari i les escoles.
En la primera onada el sistema sanitari es va veure clarament desbordat, com va passar en molts altres països. Però en aquests mesos, amb dificultats i
potser més lentitud de la que hauríem desitjat, els hospitals de Catalunya han augmentat significativament la seva capacitat assistencial i el sistema d’atenció

Davant la tercera onada és bàsic
seguir protegint l'escola com un
pilar fonamental de la societat
primària ha aconseguit, malgrat totes les limitacions, gestionar la càrrega extraordinària de feina vinculada a la Covid-19. I això inclou els tests i vigilància de símptomes però també, per exemple, una campanya de vacunació de la grip exemplar. Avui estem
molt més preparats per al que vingui.
El sistema educatiu ha sigut també l’altre gran exemple de feina ben feta. Les escoles i instituts van
adaptar la seva organització per mantenir els grups
bombolla, amb els recursos addicionals –però limitats– de què disposaven. Els equips directius i docents
han adaptat la seva feina i en molts casos s’han ha-

gut de reinventar. Els alumnes han respectat, generalment, les normes i han evitat que a dins dels centres es generalitzessin les cadenes de contagi. I els enllaços entre centres educatius i els CAPs han permès
el seguiment de casos, els confinaments parcials de
grups i els tests i cribratges. Tot això, de fet, ha ajudat al control de la pandèmia.
La combinació de tots aquests factors, juntament
amb el fet que els infants són el grup amb menys propensió a infectar-se, han fet que en aquests primers
mesos de curs la tornada a l’escola hagi estat un èxit
col·lectiu. I això és molt important, perquè les conseqüències del tancament de les escoles ja les coneixem bé: els infants perden aprenentatge i un espai bàsic de benestar i de relació i les desigualtats entre alumnes creixen molt. A més, el tancament escolar genera molts problemes a les famílies que han
de treballar i no poden donar als infants l’atenció que
necessiten. Després de sis mesos seguits sense anar
a escola, el fet que la majoria de grups hagin seguit
actius amb poques interrupcions i pocs contagis ha
permès recuperar un espai d’aprenentatge i benestar que és fonamental per al desenvolupament dels
infants i adolescents. Davant la tercera onada és bàsic seguir protegint l’escola com un pilar fonamental de la nostra societat. I això passa per prioritzar
l’activitat escolar davant d’altres activitats. Les escoles només haurien de tancar en un cas de confinament total. I, evidentment, cal intensificar els esforços per testar i vacunar aviat els docents per poder, així, garantir el servei.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@jordicabre

Són molt graciosos els
que comparen l’assalt
al Capitoli amb el cas català. Quina gràcia. Només recordar
que als presos polítics se’ls va condemnar per fer un referèndum o per fer
una mani, no per ocupar cap Parlament. Ah: i que ells sí que havien guanyat les eleccions. Detall.

@bernatpiza
La 'rave' de Llinars és
un exemple més de la
decadència del capitalisme. Drogoaddictes i paràsits socials
que presenten el seu atemptat contra
la salut pública com un acte de rebel·lia
col·lectiva contra el sistema, quan no
és més que un pur acte d'egoisme i individualisme.
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Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
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@albertmartnez
En dies de fred extrem
les persones que viuen
en condicions d'extrema
precarietat ho passen encara pitjor.
Un grup d'electricistes i lampistes estan revisant algunes ubicacions per garantir uns mínims d'habitabilitat. Si
podeu donar cablejat i material elèctric:
parlem via DM.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@Miquel_R
Os recuerdo que en España hay algún que
otro partido y varios medios de conunicación llamando todo el
día al gobierno 'ilegítimo' y 'dictadura'.
Y varios miembros de las fuerzas armadas pidiendo un golpe de estado,
fusilar a medio país y cantando himnos
nazis en los cuarteles.
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Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
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Els semàfors

La Deskomunal

D.O. Sants

CE Mediterrani

La clau
La Deskomunal és la nova sala
de concerts de Sants. Situada al
carrer del Tenor Masini, l’espai
també funciona com a
restaurant. El primer concert es
va fer el 30 de desembre i a
partir del març l’objectiu serà
tenir una programació regular.
pàgina 10

D.O. Sants és la nova iniciativa
de diferents restaurants i bars de
Sants i dels barris veïns per
reivindicar l’oferta gastronòmica
de la zona i treballar de forma
conjunta per combatre la crisi
actual. Quan es pugui tenen
previst organitzar activitats.
pàgina 11

Quatre jugadores del sènior de
waterpolo del club, Clara Espar,
Roser Tarragó, Paula Crespí i
Helena Dalmases, treballen a
Las Palmas amb la selecció
espanyola, a les ordres de Miki
Oca, per preparar els Jocs de
Tòquio que s’han de fer a l’estiu.

El + llegit

pàgina 16
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L’hostaleria santsenca s’uneix
per reivindicar el seu potencial

2

Quatre jugadores del Medi
treballen amb la selecció espanyola

3

Neix La Deskomunal, una nova
sala de concerts de Sants

4

Suspès el torneig de petanca solidari

5

El JAC millora però cau
a la pista de l’AE Llucmajor

P

er fi hem sortit d’un any que
serà difícil d’oblidar, ja que
són moltes les coses que ens
han passat i que han transformat
les nostres vides.
A la commoció sanitària provocada per la maleïda pandèmia l’ha seguit una greu crisi social i econòmica que ens ha demostrat que aquest sistema capitalista de producció i consum és
insostenible.
Molt lluny queda el decret de
l’estat d’alarma i el primer confinament. Ara bé, continuem en
estat de xoc i encara són necessàries mesures restrictives per controlar i evitar l’expansió de la Covid-19. Les activitats econòmiques, culturals i socials continuen
estant limitades i restringides. Els
problemes i les dificultats per sobreviure de molts petits negocis
sense l’ajuda de les administracions és un fet que tothom reconeix, com també que l’atur s’ha incrementat i les desigualtats entre
rics i pobres són majors cada dia
per a vergonya d’aquesta societat.
El nombre de persones i famílies que no poden arribar a finals
de mes ha crescut, encara més, de
forma escandalosa. I les ajudes
compromeses per les administracions no acaben d’arribar als seus
destinataris. La burocràcia continua sent una malaltia no solucionada a l’Espanya del segle XXI. El
torni vostè demà, un demà que mai
arriba, continua sent el maldecap
de milions de treballadors, treballadores i petits empresaris i empresàries per aconseguir ser atesos
i rebre l’ajuda assignada.
Hi ha qui es resisteix a recuperar i millorar les condicions la-

Ressaca
per Pedro Jesús Fernández
borals i els drets de la classe treballadora i així posar fi a les desigualtats i les injustícies. Com
em diu un bon amic, la dreta
mesquina i cavernícola del nostre país no té més remei que tolerar les ajudes socials momentàniament, però no acceptarà
una redistribució més justa de la
riquesa i un canvi en el model
productiu i de relacions laborals.
Tanmateix, ho vulguin o no
ho vulguin, allò que alguns han
anomenat la nova normalitat
serà un fet, encara que ningú ha
explicat com serà.
Des d’Europa ens arribaran
molts diners. Els governs han de
saber aprofitar-los per actualitzar i modernitzar la nostra estructura productiva, i per aconseguir-ho cal evitar les mesquineses dels que no volen que res
canviï. Cal apostar per afavorir
una aliança amb els sectors que
volen convertir Espanya en un
país econòmicament i tecnològicament punter i amb salaris
que permetin poder viure amb
dignitat.
A Catalunya, a més, tenim
una oportunitat, ja que el 14 de
febrer podrem votar i expulsar
de la nostra administració
aquells que són els responsables
del deteriorament de l’economia
i de la divisió i l’enfrontament
entre els catalans. Catalunya
necessita un canvi per tornar a
respectar-nos els uns als altres.

Si no ho fem, tots serem responsables i no podrem atribuir
o traslladar l’error a ningú altre.
Continuar empantanegats
només serà el resultat de la nostra estupidesa, ja que les cartes
no estan marcades, com en altres
ocasions. Tothom sap a què vol
jugar i no fa trampes. O, en tot
cas, és molt hàbil i subtil per
amagar els seus veritables desitjos, que no són altres que allò
de com pitjor, millor per a ells.
Són els especialistes a moure sagramentals, com més millor.
Però res és irrevocable. Només cal recuperar el seny i treballar pel benestar de tothom,
sense cap exclusió. Al cap i a la
fi aquesta hauria de ser la funció
principal que tenen els que governen. Si es fa una bona gestió,
això repercuteix en la millora de
la qualitat de vida de tothom. Ara
bé, no esperem que tot ho faci
l’administració. També nosaltres
hem de fer molt, ja que el diàleg
és més necessari que mai.
No volem continuar emprenyats ni tampoc volem resignarnos davant tantes i tantes injustícies. No volem renunciar a
viure amb dignitat en un món
més just i sostenible.
Confiem que la bona fortuna, no només, i la força de la raó
ens acompanyin durant tot
aquest any que ara comença
per poder tornar a abraçar-nos
i recuperar l’autoestima.

Línia Sants no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#LluísPuigEsQueda

@LluisPuigGordi: 2n tribunal de la 3a euroordre: NO HI HA EXTRADICIÓ! Prou persecució ideològica i prou repressió. La
lluita per la llibertat continua arreu.

#LaRaveDeLaVergonya

@CoronaDades: La moral de la població
queda pel terra quan veus que 200 persones
poden fer el que els rota davant la inacció
dels que han de fer complir la normativa.

#MàgiaMessiPedri

@BertaLorenzi: A la vida només li demano algú amb qui tenir la connexió que
tenen Leo Messi i Pedri sobre el terreny
de joc.
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La salut del turisme, a les nostres mans
per Maria Abellanet
No és només, però, responsabilitat de les institucions. Les empreses, és clar, també hi han de participar i ser proactives. Ara tenen la responsabilitat de sobreviure per poder ser partícips del futur, però estarem
d’acord que les empreses compten amb una qualitat intrínseca al seu ADN: l’esperit emprenedor i una capacitat de superació per fer front a les situacions més desafiants. Forma part de la seva essència.
Aquest futur, però, només el podrem construir sobre una base sòlida si fem de la col·laboració la nostra
bandera. Cal treballar braç a braç, deixant de banda di-

L’ENDEMà DE LA RECUPERACIó
Sé que en aquestes circumstàncies resulta difícil pensar-hi, però després de la recuperació hi haurà un demà,
un futur que hem de projectar, des d’ara mateix, com
serà i com volem que sigui. Per això, el paper de les institucions públiques pren més força que mai. Des d’aquí les animo a cuidar els vincles i donar valor a les empreses del sector, a fer polítiques valentes i extraordinàries, no només per fer front al present, sinó per aquest
futur que vindrà i en el qual el turisme hi té, sens dubte, molt a dir. Per resistir ara i construir els fonaments
del futur ens calen totes les ajudes possibles.

ferències i desacords. Tenim un objectiu comú i entre
tots hem de fer efectiu un procés de transformació basat en el coneixement i en la sostenibilitat.

Foto: ACN

impacte de la Covid-19 ha obligat tota la
societat a pensar en el present. Un present
canviant i inestable que ens obliga a
adaptar-nos constantment per superar el
dia a dia i fer compatibles les nostres rutines amb l’evolució de la pandèmia.
Com a societat hem après a ser més àgils i flexibles
per incorporar aquesta nova realitat en la nostra manera
d’actuar. I així ho han de fer, també, les destinacions turístiques, sobretot les grans ciutats, que són les que més
han patit els efectes de la Covid-19. Encara que la prioritat, en aquests moments, sigui resistir, cal fer una mirada llarga i tenir clar que l’objectiu últim ha de
ser culminar una recuperació
construïda, en ferm, sobre la sostenibilitat. I això cal tenir-ho ben
present, perquè exigeix l’esforç i la
feina de tots els agents implicats
per aconseguir-ho: del teixit empresarial, de les institucions i de les
persones.
Algunes destinacions suportaran millor la crisi que altres i, a
parer meu, ho faran les que siguin més resilients, les que s’enfoquin
cap a una recuperació sostenible
i aquelles que tinguin en compte
com les afecta la salut global. Perquè als ineludibles reptes que ja
plantejava el creixement del turisme urbà cal afegir-hi ara, necessàriament, el de la seguretat sanitària, la prevenció i la generació
de confiança.

Les millors

LA SALUT I EL TURISME VAN DE LA Mà
La Covid-19 ha posat en evidència que la salut i el turisme han de treballar conjuntament. Un escenari que des
del CETT ja plantejàvem el 2013. Hem vist i hem viscut
en primera persona que el turisme és un sector extremament sensible a la situació sanitària global. Aquesta és una
qüestió cabdal i per això va centrar l’última edició de l’Ob-

per Anna Utiel

perles

’altra actualitat. “Has vist el que ha passat als Estats Units?”,
pregunta per WhatsApp algú que volia parlar sobre l’assalt
al Capitoli. La resposta que rep: “Sí. Flipo. El Kanye [West] li ha
posat les banyes a la Kim Kardashian”. La conversa s’ha fet viral.

L

n José Luis Martínez-Almeida descoordinat i una
Andrea Levy sobreexcitada van acompanyar els Reis
d’Orient ballant, com si de Coyote Dax es tractés, al ritme
de la cançó que ha robat el cor dels boomers: Jerusalema.

U

es declaracions d’amor estan molt bé, però cal saber com i
on fer-les. Per exemple, una pintada a l’aqüeducte de les
Ferreres no és bona idea: un noi en va fer una i ara la fiscalia de
Medi Ambient de Tarragona li demana 22 mesos de presó.

L

na residència de gent gran ha colat familiars de
treballadors a les llistes de vacunació contra la Covid.
Ha passat a un centre concertat madrileny i ho ha avançat
elDiario.es. La Comunitat ho ha qualificat d’anècdota.

U

ACN (REUTERS / Leah Millis)

servatori CETT, Salut global i turisme. Un nou repte per
a les destinacions urbanes, que va reunir experts dels dos
àmbits per compartir coneixements i recomanacions. No
es tracta només de superar el moment que vivim, sinó de
treballar amb la tecnologia, la recerca, la formació i la prevenció per minimitzar riscos i respondre amb agilitat a les
situacions que es puguin presentar en el futur.
La vacuna de la Covid-19, tan esperada, de ben segur que obrirà la porta a una recuperació gradual del
turisme, però faig una crida a no oblidar que caldrà seguir posant sobre la taula noves propostes i estratègies.
D’una banda, per conviure amb el
virus i, de l’altra, per prevenir situacions similars. En aquest sentit, em faig meves les paraules del
Dr. Jordi Serra Cobo, investigador
de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, que a l’Observatori
CETT va insistir en el fet que “el turisme ha d’actuar a nivell de prevenció i prendre mesures abans
que arribi el virus als humans i es
propagui”.
És cert. Aquesta ha estat una
crisi sanitària excepcional que ho
ha capgirat tot i per a la qual no estàvem preparats. No obstant això,
en ciutats com Barcelona, que han
rebut un gran impacte i han patit
unes conseqüències tan severes, cal
reflexionar, promoure i recollir
tots els aprenentatges per ser capaços, en el futur, d’avançar-nos als
esdeveniments i estar molt més
preparats per afrontar-los. Barcelona té l’oportunitat d’erigir-se
com a ciutat segura i puntera en recerca sobre salut i turisme. Des del CETT estem impulsant la generació de nou coneixement, amb la participació
d’ens públics, privats i d’experts multidisciplinaris.
El turisme urbà se’n sortirà. És més, m’atreveixo a
dir que, a llarg termini, en sortirà enfortit si s’erigeix sobre els pilars de la innovació, la sostenibilitat, la recerca i la cooperació entre tots els agents implicats. Aquesta és l’única manera de garantir la salut del turisme i de
construir el camí d’un sector amb molt futur.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

LA FOTO

N

7|

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

13 de gener del 2021

líniasants.cat

|8

líniasants.cat

Opinió

13 de gener del 2021

Tribuna

Catalunya-Ciutat

@Alb_Puig: A mi em preocupa el desconeixement que tenim de la nova soca britànica de la Covid-19 i el trencament massiu de bombolles durant Nadal.

da i, per tant, a cada restricció s’incrementa el nombre de
perjudicats, a la vegada que es va limitant el paper capital de Barcelona.
Cal també una actitud coratjosa en la tarifació del transport públic. Les administracions han acordat que durant
el 2021 les tarifes seguiran congelades. Resulta difícil imaginar que un dèficit de 261 milions d’euros el 2020 justifiqui aquesta decisió. El debilitament financer de les empreses de transport, encara que siguin públiques, no pot
portar res de bo. Amagar el cap sota l’ala és una actitud
habitual en política però no gaire sostenible en el temps.
Més enllà de les bones intencions i els titulars, algú haurà d’explicar-nos com millorem el transport públic si ni tan
sols estem disposats a pagar aquell que ja tenim. Passa que,
tantes vegades, volem només les molles i ens fan nosa els
ossos. Algú hauria, més enllà de començar a aproximar el
preu del bitllet al seu cost real, atrevir-se a revisar algunes bonificacions lligades a l’edat i també a propiciar un
major control de les actituds incíviques traduïdes en viatjar sense bitllet amb impunitat. Però com que tot això resulta impopular –sobretot apujar preus i revisar les bonificacions–, no resulta prioritari. Sigui com sigui, sense
convertir el transport públic en una prioritat política –més diners– però també ciutadana –disposats a pagar el que val– costarà poder cosir tot el territori que hauria de quedar ben emmallat per poder dir que sí, que efectivament a la Gran Barcelona, la real, no l’administrativa, és possible moure’s bé i ràpid en transport públic.
Per últim és també necessari que qualsevol decisió que
afecti la mobilitat, més enllà de les intencions, respongui a criteris de racionalitat, maduració, debat i, també,
quan resulta imprescindible, consideracions estètiques.
Tota la narrativa sobre l’urbanisme tàctic articulada per
justificar les decisions preses enmig de la pandèmia i que
han alterat, per exemple, l’Eixample de dalt a baix, responen més aviat a una pulsió dirigista dels actuals responsables municipals, els quals, lluny de propiciar l’escolta activa amb la ciutadania, aprofiten assemblees buides vestides de participació per imposar models d’un dia
per l’altre sense cap mena de debat.
Naturalment, com que governen la ciutat tenen la legitimitat per carregar-se l’Eixample, apostar per la lletjor o
per allò que considerin. Una altra cosa és que tot això respongui a un veritable treball sòlid i de fons sobre mobilitat
que imagini la ciutat, insistim que sense renunciar a la seva
lògica de capital del país, a una dècada vista per fer-la, no
només més habitable, sinó també més atractiva i puntera.
El mal principal, però, i no només en mobilitat, és que els
temes, per importants que siguin, se segueixen considerant
a casa nostra des de la lògica del terme municipal. És un error. Catalunya existeix perquè en el seu dia va entendre que
era ella la ciutat sencera i que el seu barri més gran era Barcelona. I així hauríem d’entendre també la mobilitat.

@junqueras: El PSC i JxCat tomben la moció contra el frau a la Diputació de Barcelona. Contra la corrupció tothom hauria
de ser clar i net.

“

Barcelona no és un poble.
No és ni tan sols una
ciutat gran. És el cor
de la Catalunya-Ciutat i,
en conseqüència, no pot
adoptar un aire insular
en un debat tan rellevant
com és el de la mobilitat.
L'Ajuntament no és l'únic
actor implicat.
La Generalitat i els
municipis que envolten
Barcelona també hi tenen
una responsabilitat

“

L’

any 2018 el malestar d’una part de les classes
populars franceses va parir el moviment de les
armilles grogues. Convé recordar al lector que
aquelles protestes, que van portar a les principals ciutats del país veí escenes de violència mai vistes,
van originar-se per una guspira política que resultava impossible de preveure: un nou impost als carburants que el
govern francès defensava no pas amb l’ànim recaptatori
sinó sota la lògica ambiental de “qui contamina, paga”. Al
darrere, com sempre, el discurs sobre l’ús excessiu del vehicle privat i la necessitat de reduir-lo per participar solidàriament en la millora de les condicions del planeta. Finalment, el govern es va fer enrere i va haver d’improvisar mil i una narratives polítiques per poder desactivar el
moviment de les armilles grogues després d’uns quants
morts en algunes de les protestes i danys materials per centenars de milions d’euros. El francès és un dels millors exemples de la frivolitat amb la qual els governants encaren
els assumptes polítics quan es desconnecten de la realitat
que han de manegar i es llencen a promulgar normatives
sense considerar els costos laterals que aquestes provocaran.
La ciutat de Barcelona encapçala des de fa temps una
particular croada contra el vehicle particular i malda per
la promoció de noves maneres de mobilitat que, de retruc,
ajudin a fer minvar els índexs de contaminació i també,
no hi pot faltar avui dia la menció, les emissions lligades
al canvi climàtic. Com que és una bona iniciativa, feta en
nom del bé, costa trobar-hi pegues en allò que es persegueix, però sí que segurament caldria reflexionar al voltant del com, per evitar els costos laterals que, com tota
mesura, aquesta també comportarà.
El primer que cal considerar és la temptació autàrquica
de la Barcelona política, pensant una ciutat que únicament
tingui com a prioritat l’ús i gaudi dels seus habitants empadronats. Com que encara pot considerar-se, ves a saber per quant de temps, que Barcelona és i funciona com
una capital, qualsevol decisió que s’hagi de prendre
hauria de tenir en compte l’efecte sobre aquesta qüestió.
Barcelona no és un poble. No és ni tan sols una ciutat gran.
És el cor de la Catalunya-Ciutat i, en conseqüència, no pot
adoptar un aire insular en un debat tan rellevant com és
el de la mobilitat. Aquí, naturalment, l’Ajuntament no és
l’únic actor implicat. La Generalitat i els municipis que envolten Barcelona també hi tenen una responsabilitat. Sigui com sigui, preocupa el localisme en la presa de decisions que afecten tot el conjunt, més preocupant si qui el
lidera és la mateixa Barcelona. Poden intuir que la restricció de la circulació a Barcelona hauria d’anar acompanyada de polítiques públiques molt més ambicioses pel
que fa al transport públic interurbà o l’habilitació d’espais
que de veritat complissin la funció de deixar-hi el vehicle privat a la vora sense haver d’endinsar-se a la ciutat.
De moment, però, cap de les dues coses està soluciona-

Foto: Aj. de Barcelona

per Josep Martí Blanch

Flaixos

@AlbertLloreta: Prova del cotó: detectareu un nacionalista espanyol pels equilibris que farà per vincular Trump i l'assalt
del Capitoli amb l'independentisme.
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La nova PCR facilita el triatge de pacients
gràcies als resultats en 40 minuts
L’extracció de mostres, el processament i l’obtenció del diagnòstic es fa al punt d’atenció
al pacient d’hospitals i centres mèdics, amb què s’agilitza la presa de decisions
mini de processament de la mostra de 120 a 40 minuts.
A més, el cost de realització de la prova es redueix a la
meitat.
El sistema, a més, està dissenyat perquè l’extracció de
la mostra, el seu processament i l’obtenció del diagnòstic puguin oferir-se en el mateix punt d’atenció al pacient
(point of care). Aquest fet, sumat a l’agilitat i a l’elevada
sensibilitat de la prova, fan de la PCR Fast Point-of-care
un test especialment indicat per a entorns mèdics, hospitalaris i assistencials, ja que facilita la classificació i el triatge d’aquells pacients pendents de sotmetre’s a una revisió o intervenció.

Diagnosticar la Covid-19 a l’entorn hospitalari amb la mateixa fiabilitat que una PCR convencional, però accelerant l’obtenció del resultat per garantir la seguretat i el
ritme de l’activitat mèdica assistencial. Aquest és l’objectiu de la nova PCR Fast Point-of-care, que permet conèixer si una persona està infectada per la Covid-19 en
40 minuts i en el mateix punt d’atenció al pacient.
Ascires Sistemas Genómicos, que forma part del Grupo Biomédico Ascires, igual que la catalana Cetir, ha desenvolupat aquest nou sistema, que manté l’elevat nivell
de sensibilitat i especificitat de la PCR convencional, però
oferint el resultat en una tercera part del temps respecte
a la PCR convencional, ja que aconsegueix reduir el ter-

“El nostre objectiu és innovar
per contribuir a fer que l’activitat
mèdica assistencial no s’aturi
durant la pandèmia”, afirma
el Dr. Antoni Matilla
Optimització de temps i costos
La reducció de temps en l’obtenció de resultats s’ha aconseguit gràcies a un nou procediment que optimitza l’extracció tradicional de l’ARN del virus. “A partir d’una petita mostra biològica del tracte respiratori, fem servir uns
reactius molt potents que ens permeten accedir a les molècules d’ARN del virus d’una manera més directa", exposa

el doctor Antoni Matilla, assessor científic en Genòmica
de la Fundació QUAES , impulsada per Ascires Grupo Biomédico. D’aquesta manera, a través del processament de
la mostra en un termociclador, la PCR Fast Point-of-care
és capaç de detectar el material genètic del virus SARSCoV-2, responsable de la Covid-19, sense necessitat de
transportar aquesta mostra a un laboratori genètic per
al seu processament.
“Des de l’inici de la pandèmia, a Ascires Sistemas
Genómicos hem dirigit el nostre saber fer, tecnologia
i experiència a la recerca de solucions per diagnosticar el coronavirus de manera fiable i precoç, amb l’objectiu de frenar la seva propagació”, apunta la directora
general de Sistemas Genómicos, Mayte Gil. “El nostre
equip ha fet un important esforç en matèria de transferència tecnològica i científica per optimitzar la nostra PCR original a nivell de costos i de terminis. En concret, hem aconseguit reduir el cost de realització de la
prova a la meitat”, indica Mayte Gil. “La PCR Fast Pointof-care està especialment indicada per a entorns mèdics i hospitalaris, ja que facilitarà el triatge de pacients
en punts crítics com Urgències i contribuirà a garantir la seguretat, des de la perspectiva Covid, en processos com ingressos, operacions o intervencions
vinculades a qualsevol patologia mèdica. El nostre objectiu és innovar per contribuir a fer que l’activitat mèdica assistencial no s’aturi durant la pandèmia”, afegeix
el doctor Antoni Matilla.
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Centre Cívic Albareda | Taller de lectures feministes
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El Centre Cívic Albareda organitza a partir del 26 de gener, i fins al 9 de març,
el taller de lectures feministes ‘Feminisme per fascicles: lectures feministes
per sobreviure al segle XXI’. Es farà els dimarts entre les 19 i les 20:30 h.

Neix La Deskomunal, una nova
sala de concerts de Sants
» L’espai és totalment polivalent i també funciona com a restaurant
» El primer concert, d’Anna Andreu, es va fer el 30 de desembre
CULTURA4Corren temps difícils
per a les sales de concerts de la
ciutat, però de vegades arriben
les bones notícies. És el cas de La
Deskomunal, la nova sala de
concerts que ha nascut a Sants
des de fa pocs dies i que està situada al número 5 del carrer Tenor Masini.
De fet, La Deskomunal no és
només una sala de concerts,
sinó que també estem parlant
d’un espai gastronòmic i cultural. El projecte ha nascut gràcies
a la unió dels impulsors del
Koitton Club, que va tancar el
març del 2019 i es va reconvertir en la sala Taro, i el bar Kop de
Mà. Un dels grans valors afegits
d’aquesta nova sala és que reuneix totes les condicions per
acollir tota mena de concerts, ja
que està completament insonoritzada. L’objectiu és que a partir del març, tot i que sempre dependrà de la situació de la pandèmia, es comencin a programar

Obres per restaurar les garites
del castell de Montjuïc

PATRIMONI4Ja estan en marxa
les obres per restaurar les quatre torretes de guaita del castell
de Montjuïc.
El primer pas per a la restauració és desmuntar les garites pedra a pedra i a partir d’aquí es reconstruiran amb les
mateixes tècniques amb què es
van fer al segle XVIII, però substituint-ne els ancoratges metàl·lics per peces de titani perquè
els carreus no es rovellin.
En el mateix procés també es

millorarà la base i la coberta de
les torretes perquè siguin més
impermeables. La rehabilitació
de cada garita trigarà uns dos
mesos, cosa que vol dir que les
obres duraran uns vuit mesos.
Aquestes torres de guaita
es van construir amb la reforma
integral del Castell de Montjuïc dissenyada el segle XVIII per
l’enginyer reial Juan Martín
Cermeño, que va crear l’estructura quadrangular del pati
d’armes del castell.

L’espai també funciona com a restaurant. Foto: Línia Sants

concerts i sessions de discjòqueis de forma regular. El 30 de
desembre es va fer el primer concert, que va tenir com a protagonista la cantant Anna Andreu.
ESPAI COOPERATIU
La Deskomunal està situada en
un edifici històric que antiga-

ment havia estat una fàbrica
d’espelmes. Actualment rep el
nom de La Comunal i acull, en
els seus diferents espais, set projectes cooperatius més, entre
els quals hi ha l’estudi d’arquitectes La Col, l’escola Aula d’Idiomes o el centre de defensa
dels drets humans Irídia.

Les obres van començar fa pocs dies. Foto: Ajuntament

Apallissen i roben un menor

Hi ha hagut set detinguts per la pallissa. Foto: Arxiu

SUCCESSOS4La pallissa que
va rebre el passat 3 de gener un
noi menor a la zona de Can Batlló, amb el robatori del mòbil inclòs, ha provocat que els últims
dies els Mossos d’Esquadra detinguessin un total de set persones per participar en els fets.
Divendres la policia va detenir
“l’autor principal” dels fets, que
van ser gravats i difosos a les
xarxes socials.
Al vídeo es veia com un grup
de joves clavava diversos cops de

puny i puntades de peu a la víctima, que finalment va aconseguir escapar i l’endemà va denunciar l’agressió a la policia.

MANIFESTACIó
Els fets van provocar que el dia
6 de gener la Plataforma Can
Batlló i l’associació Insania
convoquessin una manifestació
de rebuig a l’agressió. La convocatòria, tal com va informar
Betevé, va reunir al voltant de
200 persones, que finalment

també es van manifestar contra el “racisme i el discurs d’odi” després de veure la reacció
que hi havia hagut a les xarxes
socials després dels fets, ja que
s’acusava joves estrangers de
ser els responsables de l’agressió. Això va provocar que hi
hagués moments de tensió entre els manifestants i la família
de la víctima, que va acusar els
organitzadors de la protesta
d’aprofitar el cas per enviar
altres missatges.
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Un NADAL de somni
a Creu Coberta

Creu Coberta ha viscut un Nadal espectacular, malgrat les restriccions.
A la llum de Nadal que ha emocionat l’eix durant totes aquestes festes,
s’hi han sumat moltes activitats de dinamització, música, òpera, dansa, concursos i sortejos, el Pare Noel, la carpa dels tres Reis i el pessebre monumental que hem realitzat. Volem destacar les accions musicals i teatrals.
El dia 2 de gener va tenir lloc les Veus de Nadal, amb música en di-

recte des del balcó de la gestoria Porta. A més, i durant el desembre, vàrem gaudir d’Òpera al Comerç, amb Òpera Jove de Catalunya; de Dansa al Comerç, amb el Barcelona Dance Center, i el concert de Nadal de
les diverses agrupacions de l’Orfeó Atlàntida.
També vàrem gaudir de les actuacions proposades per l’Ajuntament,
com l’Explorador de botigues, i de la instal·lació de bosses que al mig del
carrer varen proposar els creadors de La màgia dels Reis al Fòrum.

Una de les activitats més destacades ha estat, com cada any, la gran
carpa de Nadal, on primer hem tingut el Pare Noel, com ja vàreu poder
veure en l’anterior número de Línia Sants, i després els tres Reis, on ens
han visitat diversos polítics i agrupacions municipals, com podeu veure
en aquesta pàgina. També hi vàrem tenir un pessebre monumental, creat amb el suport del Museu Etnològic de Barcelona. El dia 5 de gener,
a més, els nostres Reis van col·laborar en la recollida de joguines noves que té lloc cada any al barri, per a famílies en risc d’exclusió.
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També ha estat moment d’entregar lots, regals i productes, ja que
hem sortejat molts lots diferents a les botigues associades, a més
de quatre regals de 250€ en compres que es varen sortejar els
dies després de Reis, amb tots els participants de les botigues.
També, amb el número de la Grossa de Cap d’Any, s’ha sortejat
una bicicleta elèctrica. Nadal ha acabat, però engeguem una nova
temporada amb molta il·lusió, com sempre, de servir-vos.

Èxit de la Prova Pilot de
distribució sostenible

Aquests dies, hem provat un sistema totalment sostenible de distribució dels productes dels nostres establiments a domicili, amb els vehicles sense emissions i la plataforma logística de proximitat de l’empresa CargoBici. A més, les encarregades de lliurar les comandes han
estat persones amb algun tipus de discapacitat que treballen per a
l’empresa d’inserció Can Cet.
L’acord per oferir gratuïtament el servei de lliurament a domicili
dels establiments adherits ha estat entre el 15 de desembre i el 5 de
gener i s’han fet més de 500 enviaments.
El Meeting Point de Creu Coberta, a la cantonada amb el tram de
vianants del carrer de la Diputació, ha funcionat com a centre de distribució de proximitat. Les bicicletes de CargoBici, dissenyades exclusivament per a l’ús industrial, permeten fer lliuraments en el nucli
urbà de la manera més ràpida i eficaç possible: a diferència dels cotxes o furgonetes, no tenen problemes per accedir o estacionar en determinades zones o carrers.
Aquesta experiència no només genera riquesa i ocupació local, sinó
que també dona l’oportunitat d’oferir servei a domicili a les petites botigues que habitualment no en tenen. Amb CargoBici Creu Coberta
hem provat la viabilitat de compartir les bicicletes de càrrega entre empreses, a més de les rutes i horaris de repartiment. La tecnologia de
la plataforma permetrà implementar un servei logístic amb garanties
i temps rècord per fer arribar al client aquests productes de proximitat. Esperem seguir amb el servei quan concretem el desenvolupament i implementació de la proposta els pròxims mesos.
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EL Poble Espanyol

obre els caps de setmana

Dansa, teatre i acrobàcia es combinen a Emotion, espectacle que s’ha
estrenat aquest Nadal al Poble i que està protagonitzat per cinc joves ballarines d’entre 10 i 17 anys.
Creat en un moment d’incertesa absoluta per la societat en general i
molt delicat per al sector cultural, Sàndal Produccions i el Forum Licano Dance Company han presentat aquesta proposta després de l’èxit d’Euphoria de l’any passat, que es va representar també al Poble
Espanyol.
Emotion és un conte hivernal que explica la història de l’Àstrid, una
nena a la recerca del camí que ha de seguir. En el seu trajecte a través
del bosc, diversos éssers fantàstics la guiaran fins a la Reina de les Neus.

MÉS DATES!

Davant la gran acollida que li heu donat a l’espectacle durant el mes de
desembre al Nadal al Poble, ampliem funcions durant el mes de
gener:

Diumenges 17, 24 i 31 de gener > 12:30h

Incertesa amb les obres del Metro
a la plaça Espanya

Des de l’eix comercial Creu Coberta, amb la FAECH i l’Associació de
Veïns d’Hostafrancs, ens hem reunit amb el Departament de Territori de la Generalitat (amb Francesc Xavier Flores i altres tècnics) per
parlar de les obres de l’intercanviador nou a la plaça d’Espanya.
La Generalitat ha traslladat a l’eix comercial que les obres es limiten a la instal·lació d’ascensors que permetin a persones amb mobilitat reduïda arribar a les andanes de la Línia 1, per mitjà d’un ascensor que comuniqui vestíbul amb carrer, i un altre que baixi a andanes. Això no interfereix, segons la Generalitat, que es puguin fer
actuacions futures perquè l’accés al metro des de Creu Coberta, on
actualment no hi ha ni escales mecàniques ni ascensor, es pugui millorar, cosa que suposarà actuacions en l’urbanisme de l’entorn. La
Generalitat apunta que és l’Ajuntament qui ha de promoure aquesta intervenció.
Des de Creu Coberta demanem que les administracions treballin conjuntament. L’accés principal al metro, que és el del carrer Creu
Coberta, on viuen els veïns, on treballa el comerç, ha de ser prioritari, i aquesta boca d’accés ha de ser remodelada perquè l’ús prioritari també sigui més còmode i adequat a tothom.
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Les entitats de la restauració i el comerç van fer visible el 7 de gener el seu malestar per les noves restriccions del Govern amb un acte a la plaça Sant Jaume. Van
portar carbó als consellers per mostrar el seu “rebuig frontal” a les mesures.

L’hostaleria de Sants s’uneix
per reivindicar el seu potencial
GASTRONOMIA4D.O. Sants.
Aquest és el nom del nou grup
que han creat diversos restaurants de Sants i els barris veïns
amb un objectiu molt clar: superar l’actual moment de crisi a través de la col·laboració i el suport
mutu i reivindicar la gran oferta
gastronòmica santsenca. Al darrere del projecte hi ha noms com
el de Sants Es Crema, la Bodega
Montferry, el Petit Pau, La Perla Negra, el Terra d’Escudella, La
Mestressa, Vermut i a la Gàbia o
La Clote, entre altres.
Els impulsors del projecte
expliquen que la idea de treballar en xarxa busca “reflectir i
projectar la riquesa gastronòmica” santsenca, especialment
en un moment delicat a causa
de la pandèmia. El seu primer
objectiu, afegeixen, és “atraure
el públic local”. “Som comerç de
proximitat i com a tal ens hem
de reivindicar”, argumenten.
En paral·lel, es marquen fites
més ambicioses, ja que també
volen ser “un pol d’atracció gastronòmica potent on es pugui

Més pressió de Creu Coberta
per les escales mecàniques

URBANISME4L’eix comercial
Creu Coberta es va reunir aquest
dilluns, juntament amb l’Associació de Veïns d’Hostafrancs i la
FAECH, amb el director general
d’Infraestructures de Mobilitat
de la Generalitat, Francesc Xavier, per tractar la polèmica de la
reforma de l’accés al metro de
plaça Espanya.
Des de fa mesos els comerciants i les entitats veïnals demanen modificar aquest projecte perquè inclogui unes escales mecàniques que estiguin a tocar de l’accés a Creu Coberta i

que l’ascensor que sí que està
previst fer-hi també es mogui de
lloc perquè estigui més encarat
al barri d’Hostafrancs.
La reunió, doncs, va servir
perquè des de la Generalitat
s’apuntés que per fer aquest
canvi primer l’haurien de demanar l’Ajuntament i TMB i
que actualment no es contempla. El Govern considera que és
l’administració municipal qui
ha de vehicular aquesta demanda ciutadana. A la trobada
no s’havia convocat cap representant municipal.

La Bodega Montferry és un dels locals de moda. Foto: Línia Sants

triar i remenar entre bars i restaurants”.

ACTIVITATS QUAN ES PUGUI
Per tal de dinamitzar els bars i
restaurants, i altres negocis que
puguin estar relacionats amb la
restauració, D.O. Sants vol organitzar activitats quan la situació
sanitària ho permeti. “Hem pensat en unes jornades gastronòmiques, una ruta de bars i res-

taurants per grups...”, afirma
Marc Miñarro, propietari de la
Bodega Montferry. Miñarro afegeix que busquen que els negocis
que s’hi han implicat funcionin
una mica amb la idea de l’economia circular. “El moment és
molt complicat i ens hem d’ajudar entre tots”, afirma. Una altra
idea que tiraran endavant és la de
fer alguna cosa de màrqueting,
com ara samarretes de promoció.

L’actual accés del metro a Creu Coberta. Foto: Google Maps

S
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i parlem de mobilitat a
Barcelona i l’àrea metropolitana podem dir que
mai plou a gust de tothom.
N’hi ha que creuen que les mesures impulsades per l’Ajuntament
barceloní per reduir els vehicles
privats convertiran la ciutat i els
seus voltants en un caos. D’altres
consideren que els projectes de
mobilitat a l’àrea metropolitana,
que en gran part lidera el consistori d’Ada Colau, són insuficients.
Uns darrers aplaudeixen els canvis per erradicar la contaminació.
El cert és que el debat sobre
mobilitat a la capital desperta ires.
Tanmateix, sovint es parla poc de
la mobilitat entre Barcelona i l’àrea
metropolitana. Com afecten les
mesures impulsades per Colau
aquells que no viuen a la ciutat però
hi treballen? Barcelona està aïllantse dels municipis propers?
Segons dades del 2018, cada dia
tenen lloc 8 milions de desplaçaments a la capital. Un 67% són moviments interns, mentre que 2,66
milions de viatges, el 33% restant,
són trajectes entre altres municipis
i Barcelona. D’aquests últims, el
46% es fan en vehicle privat.
Les persones que no viuen a
Barcelona utilitzen més el cotxe i
són les que tenen més problemes
amb les mesures de l’anomenada
nova mobilitat, les quals els pròxims anys s’intensificaran en virtut del nou Pla de Mobilitat Urbana 2024 del govern Colau.
Aquest pla vol reduir un 25%
l’ús del vehicle privat, augmentar
un 7,5% els desplaçaments a peu,
un 130% els realitzats en bici i un
16% els fets en transport públic.
L’objectiu és posar fi a la contaminació i adaptar la ciutat a la normativa de qualitat de l’aire europea.
ELEMENTS DE CONSENS
Si hi ha una cosa en la qual totes les
parts implicades en el debat coincideixen és en la necessitat d’implementar mesures contra la contaminació. “Aquesta és la responsable del 7% de les morts i d’un de
cada tres casos d’asma infantil a
Barcelona”, denuncia Guillem López, d’Eixample Respira.
També es mostra contundent
Francesc Magrinya, director de
Planificació estratègica de l’AMB
i conseller del districte de l’Eixample per BComú durant el
mandat 2015-2019, el qual afirma
que “l’Eixample és una cambra de
gas” i assegura que “en dos o
tres anys tindrem una crisi energètica de combustibles”.
Per a Maria Garcia, de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire,
“la Diagonal, Aragó i la Gran Via
són tres autopistes que creuen la
ciutat i que cal transformar-les”.
Des del 2010 Barcelona incompleix la llei europea de contaminació, destaca Garcia.
Fins i tot el RACC o la Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries consideren que
cal afrontar el problema de la contaminació a Barcelona. “No som
negacionistes, però creiem que
quan es parla de contaminació
sempre s’assenyala el vehicle pri-
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Les persones que no viuen a Barcelona són les que tenen més problemes amb les mesures de l'anomenada nova mobilitat. Foto: Aj. de Barcelona

La nova mobilitat:
encert o nyap?
Les polítiques de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona han estat molt
debatudes els darrers mesos, però encara no s’ha posat al centre de la discussió
com afecten els que no viuen a la capital. Cada dia tenen lloc 2,66 milions
de viatges entre altres municipis i Barcelona: el 33% del total.
vat, quan hi ha altres elements que
hi intervenen”, diu Mònica Xufré,
de la plataforma.
VEUS CONTRàRIES
Cada dia milers de persones es
desplacen a Barcelona per feina
i són moltes les que critiquen les
mesures de Colau.
“La mobilitat sostenible es garanteix gràcies al temps gratuït
que generosament milers de treballadors entreguem cada dia”, assevera Xufré. “Si tens una jorna-

da de 10 hores de feina és normal
que vinguis en cotxe, perquè el
viatge suposa entre 20 i 25 minuts.
Si vas a la ciutat en transport públic tardes una hora i perds temps
de qualitat de vida”, reflexiona.
“En el debat hi ha massa pessimisme i poc realisme”, opina, en
canvi, Ricard Rial, de l’Associació
per a la Promoció del Transport
Públic (PTP), referint-se a aquestes postures.
Sigui com sigui, els relats sobre
dificultats per accedir a Barcelona

amb vehicle privat són abundants.
L’Antonio viu a Sant Adrià i treballa
de repartidor a Barcelona. “Aparcar a certes zones és impossible. La
circulació és molt lenta per la reducció de carrils i per entrar a la
ciutat tardes una hora”, lamenta.
De la mateixa manera, l’Alejandro, que viu a Cornellà, considera que, amb els canvis, Barcelona es convertirà en “una ciutat
de pijos i turistes” on només es podrà “anar a comprar”. “Et prohibeixen l’entrada, et multen i no

pots aparcar... I els autobusos
són impuntuals i bruts”, critica.
Per a una comerciant del barri de Gràcia que no ha donat el seu
nom i que viu a Badalona, no poder fer servir el vehicle privat suposaria un problema important.
“Cada matí surto a les 8.30h per arribar a la botiga a les 10h i quasi
sempre arribo tard pel trànsit. Plego a les 20.30h i trigo una altra hora
a arribar a casa. Com que visc a hora
i mitja del metro, per arribar puntual a la feina en transport públic
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On són les dones?

n Un home blanc, de classe mitjana i
en edat de treballar. Quan pensem en
polítiques de mobilitat sovint es repeteixen certs patrons de gènere fortament imbricats a la nostra societat: legislem per a qui té més privilegis. Així
ho explica Sara Ortiz, del projecte
d’urbanisme crític Punt 6, quan assenyala que “la mobilitat es dissenya
per fer arribar els homes a les seves
feines”. Això suposa un error de base,
ja que els desplaçaments per anar a la
feina en realitat només representen el
30% de tots els viatges que tenen lloc
diàriament en una ciutat. De fet, el

tre que en el cas de les dones aquesta xifra se situava en el 29%. Val a dir
que durant la crisi econòmica la diferència es va escurçar. El 2012 el 38%
d’homes anava en vehicle privat,
mentre que només una de cada quatre dones ho feia.
Dit això, aquesta no és l’única
qüestió en què les dones queden sovint oblidades. Un dels punts més
destacats dels plans de mobilitat és
el de la seguretat. “Aquest aspecte
només es vincula als sinistres”, reflexiona Ortiz. “No es té en compte l’assetjament sexual”, diu per afegir que

80% dels desplaçaments que es duen
a terme a l’àrea metropolitana són de
menys de 10 kilòmetres.
Ortiz denuncia que la mobilitat
sempre s’entén com si les persones
viatgessin soles, quan, de fet, molts
desplaçaments, més en el cas d’elles,
es fan en companyia. “Les cures tenen molta importància en el tipus de
desplaçaments que fan les dones i
aquestes suposen anar amb algú altre”, remarca.
Segons l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona,
les dones utilitzen molt més el transport públic que els homes. L’any
2018 el 42% dels homes emprava el
vehicle privat per desplaçar-se, men-

moltes dones modifiquen els seus
desplaçaments per evitar el risc de
violació. Des del punt de vista de l’experta, la mobilitat s’ha d’entendre
com un canvi més profund que les
maneres com ens desplacem. “Ha de
ser un canvi territorial”, assevera.
En la mateixa línia s’expressa José
Mansilla, de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà, que defensa
que “la ciutat ha de ser per a la gent i
per a la promoció del transport públic”. Per aconseguir-ho, Mansilla diu
que la participació del veïnat és imprescindible perquè l’espai es conquereix amb “la utilització que en fa
la gent”. “Cal canviar els codis, fins i
tot restablir què és un banc”, conclou.

La mobilitat femenina està invisibilitzada en els
plans de les administracions, que es focalitzen en
com es desplaça la ciutadania per anar a la feina

hauria de sortir de casa a les 6h i no
hi tornaria fins a les 23h”, diu.
També és paradigmàtic el cas
d’una jove relatat per Xufré. Viu
a Sant Vicenç dels Horts i treballa en el servei de neteja de la Maquinista. “Plega a les 23.45h i a les
24h surt l’últim ferrocarril cap a
casa. Ella voldria anar en transport públic, però no pot fer-ho. A
més, ara està d’ERTO i no pot
canviar-se el cotxe”, detalla Xufré.
Realment, però, les mesures
de mobilitat afecten més les classes treballadores? Les xifres de
l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona ho
contradiuen. Les persones amb
rendes altes són les que més es
desplacen en vehicle privat, mentre que les de rendes més baixes
tenen una mobilitat més sostenible. Els que no viuen a Barcelona i cobren menys de 8.000 euros anuals es mouen majoritàriament a peu o en bici (48%). Un
19% ho fa en cotxe, mentre que el
33% restant utilitza el transport
públic. Per contra, el 59% dels habitants amb ingressos superiors
als 20.000 euros anuals utilitza el
vehicle privat.
Això sí, hi ha excepcions en
municipis amb rendes baixes on
el cotxe és indispensable a causa
de les mancances en el transport

públic, com Badia del Vallès, Ripollet, Sant Andreu de la Barca o
Sant Vicenç dels Horts.
Amb tot, no són les classes treballadores les més afectades per les
restriccions de mobilitat, si bé és
cert que algunes mesures com la
Zona de Baixes Emissions (ZBE)
beneficien els que tenen capacitat
adquisitiva per canviar de cotxe.
VEUS CRÍTIQUES
El debat sobre la mobilitat és
complex i està ple de matisos, perquè hi ha molts actors implicats.
No només l’Ajuntament de Barcelona: també l’AMB, l’ATM, els
ajuntaments de la zona, la Generalitat i l’Estat espanyol en són
responsables. A més, la mobilitat
està subjecta als plans de cadascuna de les administracions implicades. PMU, PMMU, PDM, Pla
de Rodalies, PDI... Una sopa de
lletres que fa difícil establir un
gran pacte en aquest àmbit.
“No té sentit que la Generalitat vulgui unir els ferrocarrils de
plaça Espanya amb els del barri de Gràcia quan aquest trajecte es pot fer en metro”, argumenta Magrinya al·ludint a la vocació d’alguns governs de beneficiar certes infraestructures. Similars són les paraules de Rial,
de la PTP, quan cita la “disbau-

El 48% dels que no
viuen a Barcelona i
cobren menys de 8.000
euros anuals es mouen
a peu o en bici, mentre
que els de més renda
ho fan majoritàriament
en cotxe o moto

El nou pla de mobilitat
de l’Ajuntament de
Barcelona vol reduir
un 25% la presència
de vehicles privats
a la ciutat i augmentar
els desplaçaments
en bicicleta un 130%

xa” que suposen les parades
d’autobusos de la Meridiana, on
conflueixen línies urbanes, metropolitanes i territorials. “La
planificació en aquest cas ha de
ser supramunicipal a l’estil de
Londres”, apunta.
Des de l’Ajuntament de Barcelona, però, defensen que el nou
Pla de Mobilitat Urbana 2024 ja
“contempla mesures supramunicipals”. De fet, remarquen que
“s’ha desenvolupat en coordinació amb l’AMB” i asseguren que
“en cap cas desconnecta Barcelona de l’àrea metropolitana”.
Marc Iglesias, cap de secció de
mobilitat sostenible de l’AMB,
comparteix que hi ha bona disposició de l’entitat per tal que els diferents plans de mobilitat es coordini. Així mateix, destaca que la
majoria de municipis de l’àrea
metropolitana estan duent a terme
accions similars a les de Barcelona.
Debat supramunicipal a banda, però, són també nombroses les
crítiques a la ZBE. “S’ha comprovat que el 20% dels vehicles de
mercaderies és responsable del
40% de la contaminació”, alerta
Magrinya en aquest sentit. L’expert
subratlla que grans empreses com
Amazon subcontracten transportistes sense responsabilitzar-se de
l’impacte dels gasos que generen.

VEUS FAVORABLES
La mobilitat igualitària que implica
garantir que tothom pugui moure’s de forma segura i sostenible fa
que moltes persones perdin els
seus privilegis en detriment d’altres. Amb aquesta idea en el punt
de mira, cal dir que no tot són crítiques als canvis engegats per l’Ajuntament de Barcelona o l’AMB.
Magrinya, per exemple, considera que el consistori barceloní “ha
fet la seva feina”, tot i que creu que
el ja citat Pla de Mobilitat Urbana
2024 no aconseguirà reduir un
25% l’ús del vehicle privat. Garcia
afegeix que “Barcelona ha de liderar el canvi tal com ho va fer París”.
Amb tot, la majoria de veus coincideixen en dos punts sense els
quals qualsevol pla queda coix: la
creació d’un peatge a l’entrada de
Barcelona –“és una de les millors
opcions, perquè els diners recaptats podrien destinar-se al transport
públic”, afirma Garcia–i la idea que
la reducció de cotxes serà impossible sense el compromís de totes
les administracions per acabar
les infraestructures de Rodalies,
l’L9 i el Tram.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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NOU BARRIS/ Trobar moments de desconnexió enmig de la rutina i petits oasis de pau
enmig de la ciutat són d’aquelles coses que
fan la vida més amena i ajuden a tirar endavant. Si això és el que busques, a Vilapicina hi
ha un lloc perfecte per a tu, el qual, a més,
té el nom més adient per al context actual:
el passatge de l’Esperança.
Es tracta d’un dels racons més tranquils
de Nou Barris, amb casetes de façana noucentista i pinzellades d’Art Déco. Les finestres i les portes estan decorades amb
sanefes i motius florals, mentre que als frontons dels terrats, arrodonits, s’hi veuen grans
poms de flors esgrafiats. Originalment, hi
havia trenta casetes d’aquest estil, però ara
només en queden setze. Per evitar que en
desapareguin més, tot l’espai ha estat catalogat com a patrimoni històric.

El passatge està
catalogat com a patrimoni
històric per protegir
les seves casetes
de façana noucentista
Els habitatges del passatge de l’Esperança van ser construïts per la Sociedad Cooperativa de Cargadores y Descargadores
de Algodón, una cooperativa creada pels estibadors de cotó del port de Barcelona l’any
1925. Precisament, el passatge deu el seu
nom a la patrona dels cotoners. El 30 de

març de 1926, la cooperativa va comprar els
terrenys a la barriada de Santa Eulàlia de Vilapicina. Les cases es van acabar de construir
el 1928 i llavors es va fundar la Cooperativa
Obrera de Consumo de la Esperanza.
Més endavant, els socis van adquirir un
terreny per construir-hi la seu de la cooperativa, a la cantonada del carrer d’Arnau
d’Oms amb el carrer de la Jota. Al principi, el
local va funcionar com a botiga de queviu-

res, bar i sala de reunions. Posteriorment,
van comprar una casa annexa al carrer de la
Jota i van aixecar-hi un centre cultural.
Aquest edifici, però, va desaparèixer a la dècada dels setanta.
Per tot plegat, a la cantonada del passatge de l’Esperança amb el carrer d’Arnau
d’Oms hi ha una placa dedicada a Lluís Jover
Castells, cotoner i promotor destacat de la
cooperativa i del projecte d’habitatges.

El Parc de Bombers del Poble-sec,
el més antic que es conserva a l’Estat
SANTS – MONTJUÏC/ L’arquitecte Emilio Gutiérrez va dissenyar la Caserna de Bombers del Poble-sec, que es va construir en el marc de l’Exposició Internacional de l’any
1929. Fins a l’any 2000 es va fer servir per al propòsit amb
què havia estat creada, però en aquell moment va deixar
de funcionar com a parc de bombers. El 2003 va ser la seu
de la desena edició dels Jocs Mundials de Policies i Bombers i després, entre el 2005 i el 2013, va acollir oficines i
dependències del Cos Nacional de Policia. Actualment és
el Museu de Bombers i el Parc de la Prevenció.
En el moment de la seva creació, el Parc de Bombers
del Poble-sec va ser un edifici pioner que es va adaptar a
les noves necessitats del servei. Ara, és el Parc de Bombers
més veterà que es conserva a l’Estat i l’únic parc històric
que es conserva a Barcelona.
L’equipament, obert a tota la ciutadania, combina un
espai museístic amb un centre de formació, divulgació i
exposicions dedicat a la prevenció del risc, a l’autoprotecció
i al reconeixement a la funció social del Servei de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona.

IDEAL PER PASSEJAR
El passatge ja fa anys que es va obrir als vianants, de manera que es pot gaudir de ben
a prop de l’arquitectura, l’art i la història que
s’alcen a banda i banda del carrer. Passejarhi és d’aquelles activitats de diumenge al
matí que fan afrontar la setmana d’una manera més positiva. Per això, és del tot recomanable perdre’s per l’Esperança (que no
pas perdre l’esperança).

El passat obrer i social
del carrer de la Riereta
CIUTAT VELLA/ Tot i que ara no ho sembla, el Raval va
ser un barri ple de fàbriques, i el carrer de la Riereta, paral·lel a l’actual rambla del Raval, n’aplegava moltes. De
fet, durant el segle XIX se’l coneixia com “el carrer del
soroll” pel brogit constant que feien les màquines.
Més endavant, la Riereta també va ser escenari de
lluites socials. Per exemple, a l’antic bar feminista La Sal
s’hi van celebrar algunes xerrades de la líder anarquista
i ministra de Sanitat de la Segona República, Frederica Montseny, després que tornés de l’exili.
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La pressió internacional va fer que a finals
de 1938 es retiressin del conflicte. El govern
republicà els va organitzar un comiat multitudinari i molt emotiu a Barcelona.
La seva petjada no es va esborrar i, mig
segle més tard, el 28 d’octubre de 1988, la
Spanish Civil War Historical Society va impulsar la inauguració d’un monument a Barcelona per commemorar el 50è aniversari
de la partida d’Espanya dels brigadistes. L’obra de bronze, que es troba al Carmel i va ser
creada per l’escultor nord-americà Roy Shifrin, representa el tors nu de David amb un
escut a la mà sobre un pedestal de formigó.
A la base de l’escultura hi ha la figura de Goliat. Des que es va crear el monument, cada
darrer dissabte d’octubre es fa un acte d’homenatge als brigadistes.

L’escultura va ser finançada per l’associació que agrupa el batalló Abraham Lincoln,
format per soldats nord-americans, i per la
mateixa Spanish Civil War Historical Society.
Entre els ciutadans dels Estats Units que van
aportar diners per al monument hi havia Edward Kennedy, Woody Allen, Gregory Peck,
Leonard Bernstein, Norman Mailer o Harry
Belafonte, socis de l’entitat promotora. A la
inauguració de l’obra hi va assistir algun supervivent de la Brigada Lincoln, excombatents d’altres països a la Guerra Civil i
personalitats com el vell combatent comunista Gregorio López Raimundo. Barcelona
va ser la ciutat escollida per fer-hi aquest
monument pel fet que aquí s’havia realitzat
la desfilada de comiat de les Brigades, el 28
d’octubre de 1938.

La Mina Grott: el túnel que va
transportar aigua i passatgers
SARRIà – SANT GERVASI/ L’any 1855 es va
excavar un túnel de 1.250 metres per portar
aigua de Vallvidrera a Sarrià. El 1908 s’hi va
instal·lar el primer ferrocarril elèctric construït
a tot l’Estat, que feia el trajecte des de la part
inferior de la mina, a prop del peu del Funicular, fins al pantà. Avui dia està prohibit l’accés al túnel, que conté canalitzacions que
porten l’aigua de Barcelona a Sant Cugat del
Vallès i a Sabadell.
Des de l’antiga Bàrcino s’han emprat diversos mètodes per abastir la ciutat amb les
aigües de Collserola i s’ha viscut una evolució tecnològica que va néixer amb sistemes
basats en la força de la gravetat per canalitzar
les aigües fins a l’actual sistema d’aigua de
pressió. La Mina Grott és un dels vestigis de
l’enginyeria hidràulica que es va construir
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desconeguda

Un homenatge a la valentia
de les Brigades Internacionals

HORTA – GUINARDó/ “Sou la història, sou
la llegenda, sou l’exemple heroic de la solidaritat i de la universalitat de la democràcia”.
Aquesta és una part del discurs que la líder
comunista Dolores Ibárruri, ‘la Pasionaria’, va
dedicar als integrants de les Brigades Internacionals quan van marxar d’Espanya el
mes d’octubre de 1938, després d’haver lluitat a favor de la República durant bona part
de la Guerra Civil. També és un dels fragments que es poden llegir en una inscripció
al peu del monument ‘David i Goliat. Homenatge a les Brigades Internacionals’, a la rambla del Carmel.
Les Brigades Internacionals van ser unitats militars formades per voluntaris de diversos països del món que van venir a
defensar la República en plena Guerra Civil.
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l’any 1855 per canalitzar les aigües del pantà
de Vallvidrera.
El 1908 es va aprofitar la construcció i s’hi
va instal·lar el primer tren elèctric de passatgers d’Espanya. Es tractava d’un vagó elèctric amb capacitat per a 36 persones que les
transportava a través d’un flamant túnel il·luminat per desenes de bombetes de colors.
Va ser tota una atracció per als barcelonins
que volien gaudir de la naturalesa i aproparse a Collserola. Tot i això, el trenet només va
funcionar durant un període curt, però van
viatjar-hi prop de 40.000 persones. En deixar
de funcionar el trenet, el túnel va quedar
tancat, tal com el veiem avui, i va deixar, al
bell mig del bosc, una misteriosa porta enreixada que pocs relacionarien amb el naixement del tren elèctric.

Les Corts
On la salut mental
es va dignificar
La façana, part dels jardins i un edifici annex és tot el que queda avui
dia de l’antic Institut Frenopàtic.
Aquestes restes, però, serveixen
per fer-se una idea del disseny d’aquest enorme edifici de dues plantes coronat per un campanar.
L’any 1863, el metge alienista
Tomàs Dolsa i el seu gendre van
fundar una institució privada que
s’ocupava dels malalts mentals.
Naixia així l’Institut Frenopàtic i ho
feia en un moment clau per a la
revisió de la concepció tradicional
del tractament del malalt mental.
S’impulsava un centre innovador
que lluitaria per la dignitat dels
qui eren etiquetats com a malalts
sense cura.
Tot i que van iniciar la seva
tasca a la Vila de Gràcia, els responsables de l’Institut Frenopàtic
de seguida es van traslladar a les
Corts perquè el municipi, molt
poc densificat aleshores, oferia
unes condicions immillorables pel
seu bon clima, l’aigua abundant i
un aire considerat més sa.
Els malalts de l’Institut Frenopàtic estaven separats segons el
sexe i la capacitat econòmica de les
seves famílies. El centre va ser una
de les primeres institucions importants que es van instal·lar a les Corts
i va estar en funcionament fins a
l’any 2000. L’Institut Universitari Dexeus va comprar-ne les instal·lacions i el 2007 hi va inaugurar el seu
centre. Actualment, els seus fantàstics jardins estan presidits per
l’escultura metàl·lica Boogie-Woogie (2008), d’Antoni Roselló.
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Futbol | El nou estadi de la Damm es construirà a Montjuïc

La Damm, un dels grans clubs de futbol formatiu de Catalunya, va anunciar abans-d’ahir
que construirà un nou estadi i la seva ciutat esportiva a Montjuïc. L’entitat ha adquirit uns
terrenys al CN Montjuïc i preveu acabar les obres del complex esportiu el 2023.

4 jugadores del Medi treballen
amb la selecció espanyola
Pau Arriaga
SANTS-BADAL
Paula Crespí, Helena Dalmases,
Clara Espar i Roser Tarragó són
les quatre jugadores del Medi que
han gaudit de menys vacances
que les seves companyes. I és que
les waterpolistes són a Las Palmas de Gran Canaria, amb la selecció espanyola, en un dels stage de preparació dels Jocs de Tòquio que s’haurien de disputar
aquest estiu (tot i que de nou l’amenaça que no puguin acabar
fent-se torna a aparèixer) organitzats per Miki Oca, aprofitant
l’aturada de les lligues.
De fet, aquesta concentració
a les Canàries és la tercera fase
d’una dinàmica grupal que fa
setmanes que està en marxa i que
ha fet que el combinat estatal treballi i convisqui també al CAR de
Sant Cugat i a Màlaga. De fet, estava previst que hi hagués dinàmiques conjuntes amb Rússia,
però per protocols anticovid els

L’última part de l’stage s’està fent a Las Palmas. Foto: RFEN

dos equips no han coincidit, de
manera que els partits que s’han
acabat jugant han estat entre les
espanyoles (Oca ha citat 17 waterpolistes, en total).
TORNEN LES LLIGUES
Sigui com sigui, els sèniors del
Medi ja compten enrere els dies
que falten per al retorn de les Divisions d’Honor.
El primer que tornarà a competir és el sènior masculí de Jah-

zeel Martínez, que ho farà dissabte de la setmana que ve a la
piscina Sant Jordi, contra el CN
Catalunya. El Medi és tercer al
grup A, amb tres victòries, un empat i dues derrotes en els sis partits que ha jugat.
Les de Marc Comas, en canvi, no tornaran a la competició
fins al dia 30 d’aquest mes. Les
santsenques també es veuran les
cares contra el Cata, en aquest cas
a les instal·lacions de Can Toda.

L’Handbol BCN
Suspès el
Sants rep el premi torneig de
Dona i Esport
petanca solidari
“És una satisfacció enorme
que es premiï la feina que
hem fet en els darrers anys,
més d’una dècada”. Són paraules
a Línia Sants de Sebas Capella,
president de l’Handbol BCN
Sants, valorant el reconeixement
al Club Esportiu que l’entitat va
rebre el mes passat en el marc de
la 13a edició dels Premis Dona i
Esport. El jurat ha reconegut
l’entitat, de la qual el 55% de l’equip directiu són dones, que disposa d’un comitè de gènere i
que promociona per igual els
seus equips femenins i masculins.
“Que personalitats de diferents sectors, com esportistes, periodistes i institucions valorin el
que fem ens reafirma que estem
anant en la bona línia i ens esperona a seguir treballant”, afegeix Capella, que diu que és “una
gran notícia, molt positiva, en un
any tremendament complicat”.
Actualment, el sènior femení
de l’entitat competeix a la Lliga
Catalana sènior, la màxima categoria de Catalunya i la tercera
més alta de tot l’estat.

Foto: Petanca Sants

PETANCA4Divendres passat,
poques hores abans del que estava previst, el Club Petanca
Sants anunciava que havia de
suspendre el torneig de petanca
solidari que havia organitzat l’endemà a l’Espanya Industrial.
“Tenint els deguts permisos
concedits des fa temps i confirmats dimarts, aquesta tarda ens
comunica el Districte que ens
els revoquen a causa de l’ambigüitat de les restriccions del Procicat en temes esportius”, explicaven a les xarxes socials.
En aquesta matinal també
estava prevista l’assistència d’alguns dels candidats a la presidència del Barça, als quals el
club va fer arribar jocs de boles
personalitzats a les seves seus.
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| Super Meat Boy
Super Meat Boy Forever, la nova entrega del famós títol d’acció i plataformes, ofereix 7.200 nivells. Per a PS4 i 5, Xbox, Switch, PC i mòbil.

Famosos

No t’ho perdis

De la mà de Patricia Conde, Ángel Martín (Barcelona, 1977) va amenitzar la sobretaula de milers de persones cada dia amb el programa de
La Sexta Sé lo que hicisteis..., que es va estrenar
el 2006 i va acabar el 2011. Tot i que Martín ja
havia fet abans els primers passos en la comèdia, aquell format el va donar a conèixer al gran
públic. Quan va acabar, el barceloní va passar
un temps allunyat de la pantalla petita, però el
2014 va començar a presentar el programa Órbita Laika a La 2, del qual va marxar un any més
tard. El 2018, Movistar+ va recuperar l’exitós
tàndem Martín-Conde, que ara presenta Dar
cera, pulir #0. Sempre que ha estat fora de la televisió, l’humorista ha aprofitat per créixer a internet i, des de finals del 2020, s’hi ha consolidat amb una mena d’informatiu breu en clau
d’humor que publica cada matí a les xarxes.

Una exposició vampírica
El CaixaForum de Barcelona ens dona l’oportunitat de
fer un recorregut per l’evolució del mite del vampir a
través de la representació que se n’ha fet en diverses
disciplines artístiques. Se centra sobretot en el cinema,
però també en obres literàries i altres modalitats, com
ara els collages surrealistes de Max Ernst, alguns gravats d’Els Capritxos de Goya o les pintures inquietants
de l’artista contemporani Wes Lang. L’exposició, no recomanada per a menors de 12 anys, es pot visitar de
dilluns a diumenge al CaixaForum fins al 31 de gener.

Llibres

?

Á N G E L

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

M A R T Í N

Ser un còmic habitual de la televisió

Va saltar a la fama amb el programa ‘Sé lo que hicisteis...’

Popularitzar un informatiu matinal particular

QUÈ HA FET

Cada matí publica píndoles sobre l’actualitat en clau d’humor

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Tot un èxit

Milers de persones veuen i lloen els seus vídeos cada dia

Música

Pelis i sèries

Galetes de mel i gingebre
Alba Sabaté

Kràmpack
Jordi Sánchez

Songs for the drunk...
Passenger

Nomadland
Chloé Zhao

L’Arnau i la Renata són dos joves que estan a punt de deixar l’institut de Barcelona
on estudien i es troben en un moment
crucial de la seva vida: busquen el seu lloc
al món. L’Arnau demana a la seva amiga
que li faci fotos “vestit de dona”, ella s’hi
avé i aquí comença un camí on es coneixeran, lluitaran amb els seus fantasmes
i aprendran a conviure amb el seu passat.

Un pis. L’antiga llogatera no ha marxat.
S’ha mort, és al llit estirada i no té ningú.
En Pau i uns amics de tota la vida han d’organitzar el funeral abans de poder-s’hi instal·lar. Però la morta no serà el problema.
Pep Anton Gómez dirigeix aquesta obra,
creada per Jordi Sánchez, que es va estrenar l’any 1994. Un èxit assegurat.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

Si beus i tens el cor trencat, el nou disc de
Passenger, Songs for the drunk and broken
hearted, està fet per a tu. El tretzè àlbum
d’aquest cantautor britànic, que va fer la
volta al món l’any 2012 amb la cançó Let
her go, s’havia de publicar el maig passat,
però l’artista va decidir ajornar-ne l’estrena
per la pandèmia. Això li ha permès crear noves cançons i incloure-les al disc.

Nomadland, que es va endur el Lleó
d’Or al Festival de Venècia de 2020, arriba ara als nostres cinemes. Es tracta d’un
drama indie on la protagonista explora la
vida nòmada a l’oest dels Estats Units després d’haver-ho perdut tot. Sota la direcció
de Chloé Zhao, Frances McDormand lidera un repartiment de luxe i Ludovico
Einaudi hi posa la música.
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EL CONSELL DE LA QUINZENA

ESTILS DE VIDA
Complir els propòsits d’any nou
i

OCI

emblava que aquest moment no arribaria mai, però ja podem dir que el 2020 és història. Tot i que la pandèmia del
coronavirus continua aquí, tenim motius tan convincents
com la vacuna per pensar que el 2021 serà un any millor. Sigui
com sigui, el mes de gener ja és aquí i això és sinònim d’una
cosa: és l’hora dels propòsits d’any nou. Bé, de fet, el moment
de pensar-los ja ha passat, ara toca la part més difícil: complirlos. Segons un estudi de la Universitat d’Scranton, Pennsilvània
(EUA), només un 8% de les persones que es marquen un objectiu a principis d’any el compleixen. Tenint en compte això, la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va fer fa dos anys una
llista de consells –plenament vigents– per aconseguir aquests
propòsits. El primer i més important és ser realista i establir metes assumibles per evitar frustracions. També cal concretar al
màxim els objectius perquè, com més generals siguin, més
complicat serà dur-los a terme. Un altre consell és avançar gradualment, plantejant reptes més petits per a cada mes, per
exemple. Finalment, es recomana explicar els propòsits i la seva
evolució a familiars i amics per augmentar el nostre compromís.

S

Les claus
SIGUES REALISTA
CONCRETA

Procura establir metes que puguis assumir per
facilitar-te’n el compliment i evitar-te frustracions
Com més generals siguin els teus propòsits, més difícil
serà complir-los, així que concreta’ls tant com puguis

VES A PAMS

Un altre bon consell és avançar gradualment: marca’t
al calendari reptes més petits per a cada mes, per exemple

EXPLICA-HO

Fes saber a familiars i amics quins objectius t’has
proposat: és una manera d’augmentar el teu compromís
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