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El sector alerta que molts
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Llum verda al futur
gran parc de Can Batlló
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Alerten que la pandèmia
està provocant que creixi
la pobresa energètica 
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El Sants de Tito Lossio encadena
una bona ratxa amb tres
victòries i ja no és cuer

Entrevista a Dolors Sabater,
CUP-Un Nou Cicle per Guanyar
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“Els comuns
han perdut
l’esperit
del 15-M”
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Arribar a casa, en ple hivern i amb
els termòmetres marcant tem-
peratures molt baixes, i no poder
encendre la calefacció. Aquesta és
la realitat que viu una part, peti-
ta però significativa, de la pobla-
ció. És la pobresa energètica.
Enguany aquesta realitat en-

cara ha estat més complicada
perquè un total de 13 municipis
metropolitans, amb Barcelona in-
closa, han patit talls de llum. Ba-
dalona, Santa Coloma de Gra-
menet i Gavà, per posar tres ex-
emples, han estat alguns dels llocs
afectats. La combinació d’aques-
tes dues problemàtiques, més el
fort augment del preu de la llum
que hi va haver durant alguns dies,
ha tornat a posar sobre la taula
aquest problema estructural.
“Tot i que no hi ha dades ac-

tualitzades, intuïm que la pobre-
sa energètica haurà crescut a cau-
sa dels efectes de la pandèmia”,
afirma Maria Campuzano, porta-
veu de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica. Campuzano explica
que els últims mesos han atès
persones que fins ara mai s’hi ha-
vien adreçat. “Hi ha molta gent
sense feina o en ERTOs”, afegeix.

LA LLEI CATALANA
Malgrat aquesta dura realitat
que pateixen moltes famílies, la
llei catalana en aquesta matèria
és la que ofereix més garanties de
l’Estat, però sembla evident que
amb això no n’hi ha prou. I és que
la llei 24/2015 estableix que les
empreses distribuïdores no po-
den interrompre els subminis-
traments a les persones o famílies
que estiguin en situació del que
anomena “exclusió residencial”.
Concretament, un dels articles de
la llei especifica que l’empresa

subministradora, abans de ta-
llar el servei, ha de demanar un
informe als serveis municipals.
“Ara aquesta part de la llei fun-
ciona, però fins al novembre del
2016 les empreses l’incomplien
del tot. Llavors va morir una
dona a Reus a qui li havien tallat

la llum i es van posar les piles”,
afirma Campuzano.
Un dels grans problemes ac-

tuals, doncs, no són tant els talls de
subministrament sinó el deute
que va acumulant la gent amb les
factures que no pot pagar. Aquí hi
ha un conflicte entre Endesa, la
principal comercialitzadora, i la Ge-

neralitat, que de moment no han
arribat a un acord per establir
com es dividiran el deute, que a
mitjans de l’any passat se situava
al voltant dels 26 milions d’euros. 
Més enllà d’aquesta situació,

des de l’Aliança contra la Pobre-
sa Energètica consideren que l’ar-
rel de tot el problema rau “en el
model actual de gestió dels serveis
bàsics, que fa que estiguin en
mans privades i de grans multi-
nacionals”. Segons l’entitat, caldria
anar cap a un model “basat en la
gestió pública o comunitària i
que garanteixi el control de la ciu-
tadania”. “Una gestió més des-
centralitzada, que es faci més des
del municipi, com ja passa amb
l’aigua”, conclou Campuzano.

“ÉS UN MAL VIURE”
Qui pot parlar amb coneixement
de causa d’aquesta realitat és en
Jose Luis, un veí de 68 anys del
barri de Sants de Barcelona que fa

anys que pateix pobresa energè-
tica. Jubilat des del 2019, el 2010
va començar a necessitar l’ajuda
dels serveis socials després que el
2004 perdés la seva feina al sec-
tor tèxtil, on va treballar 34 anys.
“A partir de llavors vaig començar
a fer feines per anar sobrevivint i

actualment tinc una pensió de
jubilació molt justa i segueixo
anant a un menjador social”, ex-
plica. El 2015 va començar a rebre
assessorament de l’Aliança contra
la Pobresa Energètica.
El seu dia a dia, remarca, s’ha

convertit en “un mal viure” perquè
no té la capacitat per pagar els ser-

veis bàsics que necessita. “Haig de
controlar molt. Poso l’estufa elèc-
trica molt poques vegades i fa
poc vaig poder estalviar una mica
i comprar-me una estufa de butà,
però també haig de vigilar i fer du-
rar la bombona dues o tres set-
manes. I poso la rentadora al
matí per gastar menys. Haig de ser
espartà”, relata. 
L’altra gran preocupació, a

part d’aquest dia a dia complicat,
és el deute que està generant per
les factures que no pot pagar.
“Entre la llum i el gas tinc uns
2.000 euros de deute. I això és
com tenir una espasa de Dàmocles
al coll perquè les companyies elèc-
triques, a partir dels 3.000 euros
de deute, et poden portar al jutjat”,
explica amb angoixa. Per sort,
afegeix, el 2017 la Generalitat va as-
sumir el deute, que en el seu cas no
era gaire gran, que fins aquell
moment havia generat. Si no, l’ac-
tual encara seria més insalvable.

Albert Ribas
BARCELONA

“Poso l’estufa molt poc”
» Les baixes temperatures d’aquest inici d’any agreugen el problema de la pobresa energètica

» Alerten que la pandèmia està provocant que gent que no ho havia fet mai hagi de demanar ajuda

Els últims anys s’han organitzat diferents protestes contra la pobresa energètica. Foto: Andrea Zamorano / ACN

L’Aliança contra la
Pobresa Energètica vol
un canvi en la gestió
dels serveis bàsics

La Generalitat i Endesa
han de resoldre com
es pagarà el deute per
les factures impagades
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NLes millors
perles

Deu dies després del seu funeral, la Rogelia va aparèixer viva.
Sembla El muerto vivode Peret, però ha passat a Galícia.

Havia estat traslladada d’un geriàtric de Lugo a Ourense, però
el centre va comunicar la seva mort a la família per error.

Ser negatiu en temps de coronavirus és positiu. I això
confon. Una tuitaire, @marysteavecole, va dir a la seva

àvia que era negativa. La seva resposta: “Això mai, es
tenen dies millors i pitjors”. La conversa s’ha fet viral.

De 652 vols a 58. Aquesta és la foto del desastre aeri provocat
pel coronavirus que ha publicat Flightradar24. Les xifres són

del 25 de gener d’enguany, quan només 58 avions sobrevolaven
Europa, i del 25 de gener del 2020, quan ho feien 652.

Hauria abusat sexualment de 245 menors obligant-los a
gravar-se en activitats sexuals, en alguns casos amb altres

nens o animals. Aquesta és l’acusació a la qual s’enfronta un
youtuber australià de 25 anys. Veure-ho per creure-ho.

LA FOTOper Anna Utiel Brendan Smialowski / AFP

La lupa

El cas de les escales mecàniques a la sorti-
da del metro de Creu Coberta, que el bar-
ri d’Hostafrancs reivindica, és una gran
prova d’estrès sobre l’eficiència del siste-

ma de participació, planificació i execució d’inver-
sions públiques a Barcelona i a Catalunya. Planejar
obres que són molt costoses en diners, en afectacions
i en temps, sense aplicar una estratègia que bene-
ficiï el territori, és molt més que un error. És un luxe
que no es poden permetre un país, una ciutat i un
barri on encara hi ha tantes transformacions im-
portants pendents.
No s’entén que en una actuació pública de 10 mi-

lions d’euros, que és el que costarà tot el llarg procés
d’adaptació accessible de l’intercanviador de la pla-
ça Espanya, no s’hagi tingut en compte el pes im-
portantíssim que exerceix el metro sobre allò que hi
ha i allò que passa a la superfície. I el que hi ha a la
superfície, quan surts del metro Espanya per la sor-
tida Creu Coberta és, ni més ni menys, que un barri,
la porta d’entrada a un eix comercial de més de dos
quilòmetres i a tot un Districte. Una porta d’entrada
que, si no es corregeix l’error, queda en clar desa-
vantatge en comparació al centre comercial Arenes. 

Ens podríem enredar eternament en el debat de
què o qui ha fallat en aquesta manca de previsió. Hi
ha un risc evident que la confrontació política entre
administracions gestionades per partits diferents
s’allargui més enllà del que fora raonable, especialment
tenint en compte la imminència d’unes eleccions.
Probablement en aquest cas tothom hagi badat una

mica i tothom tingui la seva part de culpa. El Depar-

tament de Territori i Sostenibilitat, encarregat de pla-
nificar i executar unes obres que sempre s’haurien de
fer pensant en tots els efectes sobre l’entorn urbà;  l’A-
juntament de Barcelona, per no haver intervingut di-
rectament o haver fet intervenir les entitats del bar-
ri en la fase de participació. Fins i tot és possible que
les entitats no hagin estat prou atentes en el procés
d’elaboració d’un projecte que tanta afectació té so-

bre el barri d’Hostafrancs i sobre els barris veïns.  Però
la qüestió és, més enllà de la polèmica estèril, si som
a temps de corregir l’error. Està per veure si tots ple-
gats són capaços d’aprofitar, encara que sigui amb una
mica de retard, una oportunitat estratègica en aquest
sector de la ciutat. 
El cas de les escales mecàniques del metro a Creu

Coberta posa tothom a prova. Examina la capacitat
de l’Ajuntament per liderar una demanda veïnal i so-
cial. Qüestiona la permeabilitat del govern de la Ge-
neralitat i, en concret, del seu departament dedicat a
la inversió pública en el territori, per adaptar els seus
plans a allò que la societat civil reclama perquè ho con-
sidera de calaix. Aquest episodi hauria de servir
també per cohesionar el moviment associatiu i veïnal,
sovint acostumat a iniciatives unilaterals o no sem-
pre ben coordinades. 
Hi ha molt més en joc que el fet de disposar d’un

accés de metro que sigui funcional i atractiu per al
carrer de la Creu Coberta i el que aquesta via re-
presenta. S’ha de demostrar, en aquest cas, l’efi-
ciència de la nostra democràcia local i d’un sistema
de participació ciutadana que, com és evident, te-
nen molt camí de millora per recórrer.

El que hi ha a la superfície és 
ni més ni menys que un barri i un

eix comercial de 2 quilòmetres

per Dídac Boza, director de Ràdio Hostafrancs

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

L’hostaleria santsenca s’uneix 
per reivindicar el seu potencial1

2 Neix La Deskomunal, una nova 
sala de concerts de Sants

Més pressió de Creu Coberta 
per les escales mecàniques

La nova mobilitat: encert o nyap?

Aragonès fa una crida a demanar 
el vot per correu per si hi ha eleccions

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

A les xarxes

@324cat: Illa ha estat ministre de Sanitat
un any. Nomenat just abans de la pandè-
mia, deixa el càrrec amb la tercera onada
disparada a molt llocs d’Espanya.

@nurbacardit: La meva germana, en
plena convalescència per Covid, feta un
nyap, ha rebut la notificació per anar a una
mesa electoral. La festa de la democràcia.

#EleccionsPandèmiques

@FranFPerea: Una magnífica y esperan-
zadora noticia contra la Covid-19: un an-
tiviral, todavía en fase de ensayo clínico,
efectivo incluso con las mutaciones.

#AntiviralEsperançador #DeMinistreACandidat

Safata d’entrada

Una vida humil i tran-
quil·la porta més felicitat
que la persecució de l’è-

xit, ja que perseguir un somni tant
sí com no, no garanteix la felici-
tat. Potser les paraules del Nobel
de física, Albert Einstein, anaven
dirigides a tothom, però hi ha qui
hauria de prendre bona nota.
El principi d’incertesa, d’un al-

tre Nobel, Werner Heisenberg,
abunda en el mateix: fins que no
obrim una caixa, per molt pre-
cintada que estigui, no podrem
comprovar amb exactitud el que
hi ha dins. El dubte no és altra
cosa que donar compte que la re-
alitat no és previsible, que ofereix
conjectures, que gestionar una
cosa altera altres (avui dia fer di-
ners a pocs empobreix a molts).
Tenir en compte que allò que no
es veu és fonamental, que espe-
cialitzar-se massa pot fer perdre
de vista el conjunt, que el que avui
veiem negre demà pot ser blanc.
Que només amb la voluntat no es
fa camí...
Vivim en el regne de l’ines-

perat. Tot és un “potser”, allà on
una de les poques certeses segu-
res és que la vida va canviant. La
qüestió segueix sent si per a mi-
llor o pitjor, i això pot deixar in-
diferent a certa gent, perquè a cer-
ta gent li és exactament igual el
preu que paguem els seus sem-
blants. La ja coneguda “zona de
confort” suggereix que l’escasse-

La Felicitat Nacional Bruta
per Francesc Reina

tat i la vulnerabilitat “ens fan
créixer”. Encara que sembli
una frase impresa a la tómbo-
la de la fira del poble, no podem
posar-nos en contra de l’em-
powermento de la resiliència:
esperar l’inesperat potser és
millor que sucumbir a la por, i
aspirar a algun lloc on tenir el
control d’alguna cosa no ha de
ser tan dolent. Es tracta d’intuir
l’invisible. Però per moltes ex-
plicacions racionals que ens
donin per entendre aquest em-
bolic, estem obligats a canviar
de mètode, a millorar els nos-
tres entorns que són molts i
cada vegada ens influencien
més, sovint, amb mala intenció.
La ciència econòmica dis-

posa d’una extensa llista de
dades per mesurar el desenvo-
lupament de la riquesa -o la po-
bresa-, per certificar l’abun-
dància o l’escassetat. El PIB,
producte interior brut, és un
d’aquests indicadors, una eina
que s’aproxima a l’expressió
del rumb de renda dels territo-
ris, i un referent mundial. Però
la fertilitat frugal no és condi-
ció suficient ni necessària per a
sentir-nos satisfets. Si aquesta

redueix les preocupacions i afa-
voreix sentiments de satisfacció
en promoure la igualtat d’o-
portunitats, estem parlant de
l’Índex de Llocs Pròspers.
Desafiar la creença que el

creixement econòmic és l’única
mesura d’èxit en la societat
aporta un espai de convenci-
ment, gairebé artístic, per in-
cloure aspectes com la salut fí-
sica i mental, l’educació, les
oportunitats de coneixement i
aprenentatge, la qualitat me-
diambiental, les connexions en-
tre les persones i la seva comu-
nitat. Tot i que posat en dubte
(des de fa força temps), l’Índex
de Desenvolupament Humà
diu que, a més de la folgança
monetària, una cosa fonamen-
tal i complicadament moral és
acontentar les capes més hu-
mils. La paradoxa està servida:
majors increments de renda no
comporten a una vida equitati-
va i això depèn molt de la qua-
litat de les institucions i de les se-
ves polítiques, de la pèrdua d’a-
quest vincle amb les males arts
de les corrupteles de governs i
empreses, de saber-ho fer bé i
esforçar-se per fer-ho millor.
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Els semàfors

El festival BarnaSants està en
marxa des de mitjans de mes. 

La cita planta cara a la pandèmia
i ha programat 140 concerts fins

al pròxim 30 de maig. Un dels
epicentres del festival és el
Casinet d’Hostafrancs, que
acollirà part dels concerts. 

pàgina 10BarnaSants

L’equip va sumar la primera
victòria de la temporada

dissabte passat, un triomf que
reactiva totes les opcions

d’assolir la permanència a la
Divisió d’Honor B de rugbi. 
El BUC se la jugarà aquest

dissabte contra el CN PobleNou.
pàgina 12BUC

Les restriccions de la
Generalitat han fet que el Gremi
de Restauració hagi alertat que
el sector està al límit i que molts

propietaris estan vivint un
moment molt dur. L’entitat ha
publicat un vídeo de denúncia

amb diferents testimonis.
pàgina 12Generalitat
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Dolors Sabater
CUP-Un Nou Cicle per Guanyar

“La taula de diàleg no existeix:
porten tres anys i no han fet res”

“La candidata de la CUP”.
Així la presenten la ma-
joria de mitjans, una eti-

queta que no sé si li agrada gaire...
Jo em sento la candidata de la CUP
que ha sumat amb Guanyem per
posar l’accent, sobretot, en la força
del municipalisme. Em sento cò-
mode amb aquesta aliança. Hauria
preferit que hagués sigut encara
més àmplia, perquè és important
que hi hagi fronts amplis de l’es-
querra rupturista i trencar amb els
sectarismes. Però tot i que només
ha sigut possible aquesta suma de
Guanyem amb la CUP, m’hi sento
còmode. Sobretot perquè l’esperit
bàsic és el de ser una candidatura
que ve de baix.

Potser el nom de la candidatura
(CUP-Un Nou Cicle per Guanyar)
no l’ajuda a evidenciar aquesta
voluntat de “trencar les costures
dels partits”, citant paraules seves.
Jo diria que l’important no és tant
el nom sinó el programa. Hem de
poder fer arribar a la gent què sig-
nifica un nou cicle per guanyar. El
canvi que hi ha d’haver és de cul-

tura política. No estar tan pendent
dels partits, sinó del seu projecte.
En aquest sentit, i malgrat que és
veritat que hem acabat escollint un
nom llarg, la idea d’un nou cicle per
guanyar resumeix molt bé l’esperit
amb el qual anem a les eleccions. 

Albiol fa temps que l’anomena
“la candidata de la CUP” i ara deu
pensar: m’ha donat la raó.
[Somriu] Bé, jo crec que s’ha expli-
cat molt que la nostra és una can-

didatura conjunta de Guanyem, el
meu partit, i de la CUP. Però sempre
hi ha una tendència a simplificar
per part de tothom. Sigui com sigui,
jo ara soc la cap de llista de la suma
d’aquests dos espais i, per tant, as-
sumeixo també com a propis els
valors que significa la CUP. 

Què aporta Guanyem a la candida-
tura que fins ara havíem conegut
de la CUP? Parlen de “municipa-
lisme de base”, però la CUP ja el re-
ivindicava sempre.
Crec que, sobretot, hi aporta plura-
litat. Guanyem permet a la CUP no
quedar-se tancada només en les si-
gles de la seva organització. Li pos-
sibilita una obertura. A més, penso
que li aporta una experiència mu-
nicipalista més metropolitana. 

Precisament, si mirem l’àrea me-
tropolitana, els últims anys no
han sigut gaire bons per a Gua-
nyem i la CUP. Només cal veure
Cerdanyola –l’exalcalde Carles Es-
colà va 6è en aquesta llista des-
prés de plegar el 2019 pels mals
resultats a les municipals– o Bar-
celona, on la CUP no és al Ple. 
Sí, però en canvi a Ripollet hem se-
guit governant, per exemple. Més
enllà de les situacions conjunturals,
crec que les agendes polítiques
que hem impulsat des d’aquestes
confluències són més vigents que
mai i es demostren més necessà-
ries que mai. Una altra cosa és que
en el vessant de la comunicació
amb la ciutadania per convèncer-
la que ens voti hi hagi més dificul-
tats o menys per aconseguir la seva
confiança. Això és evident.

Per què un veí o veïna de Badalona
o de l’Hospitalet, per exemple, ha
de votar Dolors Sabater i no Jéssica
Albiach o Pere Aragonès?
Per l’honestedat de fer política al ser-
vei de la gent sense que hi hagi in-
terferències d’altres interessos que

puguin pervertir-ho. Crec que això
és el que representa la candidatura
que encapçalo i jo mateixa.

Troba a faltar honestedat en la po-
lítica nacional, concretament?
Sí, trobo a faltar-hi honestedat, since-
ritat i crec que massa sovint s’enganya
la població i s’està més pendent dels
interessos partidistes i de les picaba-
ralles que no pas d’allò que és nu-
clear: posar-se al servei de la vida de
la gent i millorar-la. I això és el que
nosaltres ja hem fet als ajuntaments

i ara ho volem impulsar també a ni-
vell de país. 

Per fer-ho, normalment cal gover-
nar. I vostè ja ha dit que estan pre-
parats per entrar al govern.
Que estiguem preparats no vol dir
que segur que governarem. 

Ha matisat que abans s’han d’en-
tendre amb el “què”. Quines són
les línies vermelles?
La nostra proposta es basa a fer es-
tructures públiques que ajudin tant
a millorar la vida de la gent com a
avançar en la sobirania nacional.
Això és el que no s’ha fet en aquests
tres anys. No s’ha construït res. Ara
toca fer estructures concretes, com
crear una banca pública catalana,
una renda bàsica universal, naciona-
litzar serveis bàsics com la salut o l’e-
nergia... I, a més, desencallar el camí
cap a l’autodeterminació i la cons-
trucció de la República Catalana.
Amb tot, seria estrany que la resta de
partits no es vulguin entendre amb
nosaltres, perquè el que proposem
són millores clares per a la gent.

Es veu en un govern amb JxCAT?
És evident que el que ens separa
amb Junts per Catalunya és el neoli-
beralisme que ells defensen. Però no
vull entrar a fer travesses de partits. 4

Arnau Nadeu
Fotografia: Eduardo Corria

“Hauria preferit
que l’aliança de
Guanyem i la CUP
hagués sigut 
més àmplia”“En un futur 

no llunyà hauré
de deixar de ser
regidora de
Badalona”
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– Vostè ha remarcat 
molt que estan disposats 
a entrar al govern, on és
probable que hi hagi JxCAT. 
Es veu governant amb ells?

– Amb ells ens separa el
neoliberalisme. I que estiguem
preparats no vol dir que segur
que governarem.

– Arribat el cas, seria consellera?

– Jo estaré preparada per
assumir el que calgui. Ja ho vaig
fer a Badalona amb l’alcaldia.

3Perquè tot plegat dependrà de la
representació de cadascú, de la ca-
pacitat que tinguem tots de poder-
nos posar d’acord en punts clau i, en
el nostre cas particular, que les nos-
tres assemblees acabin validant el
paper que hem de jugar.

Sigui com sigui, la CUP no s’ha vist
mai gaire en un govern amb JxCAT
i, en canvi, vostè ha remarcat molt
que estan disposats a entrar al go-
vern, on és probable que hi hagi
JxCAT. Per això li preguntava.
Nosaltres el que hem dit és que
estem preparats per entrar-hi, no
que hi vulguem entrar. És a dir, que
no se’ns menystingui com a força
política i es descarti d’entrada que
puguem assumir responsabilitats
de govern, si es dona el cas. El mis-
satge no és “volem entrar al govern”,
sinó “nosaltres també podem go-
vernar”. Estem preparats, si es donen
les circumstàncies –i tant de bo que
es donin–, per governar.

Arribat el cas, es veuria de conse-
llera?
De la mateixa manera que vaig assu-
mir ser alcaldessa de Badalona, si les
circumstàncies ens porten a haver de

governar jo estaré preparada per
assumir el que calgui. Però ara no és
el moment de fer travesses, repe-
teixo, sinó d’explicar a fons el nostre
projecte.

D’acord, parlem de projecte. “Via
àmplia” d’ERC o “confrontació
intel·ligent” de JxCAT: amb quina
de les dues estratègies podria
compartir més coses?
Totes dues propostes són solucions
màgiques. Si aquest eixamplament
que promulga ERC es produeix,
tenim garantit que l’Estat ens reco-
neixerà? No, no ho tenim garantit.
Per tant, no deixa de ser una mica
un engany. O la taula de diàleg... No
existeix. Porten tres anys, s’han re-
unit una vegada i què han fet? No
han fet res. Això no és una taula de
diàleg. I a l’altra banda tornen a par-
lar de la DUI... Jo hi vaig ser, en aque-
lla DUI del 2017, però no es va poder
sostenir. I durant aquests tres anys
de legislatura no s’ha fet ni un sol
pas endavant cap a sostenir-la. Per
tant, dir que ara aixecarem la DUI
també és una solució màgica. 

Què proposa, doncs?
Deixar-nos de respostes màgiques i
enfocar-nos cap a una cosa efectiva:
el referèndum. Ja sé que això decep
molta gent, perquè ho interpreten
com que l’1 d’octubre no serveix. I
és clar que serveix. El mandat és el
de l’1 d’octubre, però aquell man-
dat no va ser reconegut ni per Eu-
ropa, ni per l’Estat ni per ningú. Ni
nosaltres mateixos hem estat capa-
ços de sostenir-lo. Per tant, no ens
enganyem. Fem un nou referèn-
dum, però aquesta vegada arri-
bem-hi amb la feina feta, tant pel
que fa al reconeixement interna-
cional com per tenir les estructures
públiques preparades per poder
sostenir-ne el resultat. Hem de tenir
garantida la sobirania econòmica,
l’energètica, l’alimentària, la sanità-
ria... Perquè el resultat del pròxim
referèndum sigui vinculant sí o sí.

Creu que els comuns poden com-
partir aquesta estratègia autode-
terminista?
Els comuns estan demostrant ser
anti-independentistes. És molt dife-
rent no estar a favor de la indepen-
dència però estar-hi d’acord si el
poble ho decideix que no pas tre-
ballar-hi en contra. Els comuns han
perdut aquell esperit del 15-M a
favor de totes les sobiranies. Les per-
sones que pensen que Catalunya ha
de fer el seu procés d’autodetermi-
nació i que estan d’acord a respec-
tar-ne el resultat, sigui quin sigui, ja
no poden votar els comuns. Perquè
aquests s’han demostrat, no només
anti-independentistes, sinó també
anti-autodeterministes. Han pactat
amb Valls a Barcelona, han votat en
contra de la llei d’amnistia... És un
gran error, a parer meu, perquè el
PSC d’Illa es menjarà el poc espai
que els queda. Només ho podrien
evitar recuperant la defensa d’aque-
lla dignitat del 15-M. Els seus valors.

Parlant de valors, fins ara ha dit
que no veia incompatible fer el
salt a la política nacional i alhora
seguir de regidora a Badalona.
Ho segueix veient així?
Encapçalar la llista conjunta de la
CUP i Guanyem per a les pròximes
eleccions al Parlament m’apropa
molt més a haver d’acabar deixant
de ser regidora de Badalona per ser
només diputada. És evident que
entraré al Parlament i, per tant, en
un futur no llunyà hauré de deixar
de ser regidora. Nosaltres, a més,
per codi ètic no permetem l’acu-
mulació de càrrecs. Tot i això, espe-
rem a veure els resultats electorals.

Em sembla que, a Badalona, quan
alguns llegeixin això es fregaran
les mans.
Bé... Jo soc una persona que he
estat sempre al servei de la ciutat,
des de molt jove i des de molts àm-

bits diferents. Sempre he treballat al
servei de Badalona i la meva en-
trada al Parlament també servirà
per ajudar la ciutat. Perquè les polí-
tiques que nosaltres impulsarem
són per millorar la vida de la gent i
perquè la Generalitat tingui molt
més en compte el municipalisme i
els ajuntaments. Seguiré treballant
per Badalona i ara també ho faré
per totes les ciutats i pobles del país,
des d’un altre àmbit. La meva feina
repercutirà en Badalona i la resta de
municipis, tant si és des de l’oposi-
ció com si és des del govern de la
Generalitat.

Amb la perspectiva que dona el
temps, i de cara a unes possibles
negociacions post eleccions al
Parlament, quins aprenentatges
n’ha extret d’aquells mesos post
Pastor en què el fracàs de les es-
querres va permetre a Albiol re-
cuperar l’alcaldia de Badalona?
Que la política de sempre vol expul-
sar del seu pastís qualsevol que hi
entri amb ganes de fer les coses
d’una altra manera. Quan els partits
es converteixen en oligarquia, com
li ha passat a Podemos ara que go-
verna, no volen que gent com jo es-
tigui en política perquè representem
un perill per al poder de sempre. S’ha
vist molt clarament a Badalona. 

La preocupa el resultat que pugui
treure a Badalona?
En cap moment m’he mirat el pas
que estic fent cap a la política nacio-
nal en clau d’èxit o descrèdit perso-
nal. Si el meu compromís polític
amb la ciutat i amb el país depen-
gués de les crítiques o dels elogis,
malament aniríem, perquè no faria
mai res. Jo no estic subjecta a tot
això. El que cal és posar la convicció,
l’honestedat i la valentia personal al
servei d’un projecte. Perquè no pot
ser que tot el que hem passat i tot el
que hem viscut, sobretot l’octubre
del 2017, es malbarati en aquesta
mena de depressió col·lectiva que
estem vivint a nivell de país. 

El CEO els dona 8-9 diputats per
revertir-ho. Ho firma?
Per a la CUP significaria un creixe-
ment i, per tant, seria un resultat sa-
tisfactori. Però jo soc molt optimista
i m’agradaria, fins i tot, aspirar a tenir
encara més representació.<

“No pot ser que
l’1-O es malbarati
en ladepressió
col·lectiva que
viu el país”

“Dir que ara aixecarem la DUI
també és una solució màgica”

“Fem un nou
referèndum,
però aquest cop
arribem-hi amb
la feina feta”



CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 38527 de gener del 2021

Associació de Comerciants

Creu Coberta

| 8



27 de gener del 2021CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 385

Associació de Comerciants

Creu Coberta
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al comerç de proximitat
per Lluís Llanas

president de l’eix comercial Creu Coberta
i vicepresident de Barcelona Comerç

Poc ens esperàvem a l’hora d’iniciar l’any, amb els
bons desitjos de l’agenda anterior, que hauríem de
donar gairebé per perdut el 2020 per culpa d’una
pandèmia global que ha afectat tot el planeta, tots
els sectors, i que canvia el nostre punt de vista so-
bre les relacions interpersonals, entre institu-
cions i entre països. Valors com la solidaritat, la glo-
balitat o la sostenibilitat són cada cop més ne-
cessaris i transversals. I és obvi que, si estem as-
sistint a un canvi de les relacions interpersonals,
també hi ha d’haver un canvi en les relacions de
comerç.

Un canvi és un procés, que pot ser més curt o
més llarg en el temps, però que remou fonaments
de coses que ens semblaven intocables. Proba-
blement, part dels canvis són ineludibles, ens ve-
nen donats per la situació global, i altres depenen
de nosaltres, dels nostres governs i institucions, i
finalment de la capacitat d’incidència que com a so-
cietat civil organitzada tenim en la presa de deci-
sions per a la gestió d’aquests canvis. En temps
així, hem d’exigir-nos unes institucions fortes i amb

capacitat de decidir i liderar, i les associacions hem
de ser més fortes i capaces d’adaptar-nos. La re-
siliència és necessària, des de baix fins a dalt. I igual
que hi ha d’haver governs que tinguin aquesta ca-
pacitat, també el comerç de proximitat ha de ser
resilient. Ens en sortirem, si canviem, ens adaptem,
i ho sabem fer a temps.

Voldria posar en valor, per una banda, la tas-
ca feta per la junta i treballadors de Creu Cober-
ta. Malgrat els impediments que hi ha hagut, els
dubtes que ha generat el canvi constant de la si-
tuació, les fases de l’estat d’alarma, i les diverses
i normals inquietuds dels nostres associats, hem
pogut, en la gran majoria, anar surfejant sobre l’o-
nada de la Covid-19, i mantenir un eix viu.

Això vol dir que hem mantingut una estructura
i xarxa de comunicació, una feina de filtratge d’in-
formació valuosa, una tasca d’enllaç amb les ins-
titucions a l’hora de gestionar ajudes, subvencions
i altres mesures, la facilitació de material i recursos...
Tot i el confinament obligat als treballadors i junta,
crec que s’ha fet bona feina, potser més que mai.
I hem posat bases també a l’hora d’iniciar cam-
panyes de comunicació dels establiments que po-
dien estar oberts, dels restaurants que feien take-
away, dels comerços que progressivament podien

obrir, etc. Hem ajudat a tramitar noves terrasses,
hem volgut estar pendents de l’evolució dels arte-
sans del carrer i del Poble Espanyol. Hem estat al
costat del Poble a l’hora d’animar els veïns a pu-
jar-hi, ara que el turisme ens ha mancat. També
hem ofert el Meeting Point a les famílies necessi-
tades d’Hostafrancs per recollir aliments.

Hem volgut ser creatius i apostar pels mitjans
locals i per les eines com NextDoor, que permeten
una interacció molt més ràpida amb els veïns pro-
pers que no pas altres xarxes. Hem cregut que en
temps de distància interpersonal calia apostar per
la proximitat virtual. Hem volgut també donar su-
port a l’artesania i la cultura del Poble Espanyol.

I no ho deixarem enrere, perquè són mo-
ments de seguir treballant. Apostarem pel reparti-
ment a domicili amb cooperatives i xarxes locals.
Treballarem per mantenir el teixit i mix comercial
atraient nous operadors. Apostem per la botiga tes-
ter amb marques joves i projectes de ciutat. Seguim
treballant per la cohesió i seguretat amb programes
municipals com Radars o Camins Escolars. Ges-
tionem els canvis necessaris per mantenir les fu-
tures fires, amb totes les mesures que la situació
ho permeti. I volem ser de nou referent i banc de
proves del comerç de la ciutat. 

Aquests mesos que acabem de passar de cam-
panya nadalenca eren necessaris per avaluar la
nostra fortalesa com a comerç. Estic segur que ca-
dascú ha fet la seva feina per posar-se al dia i veu-
re quins canvis ha d’implementar, quines man-
cances té, quines mesures funcionen. Seguiu
confiant en nosaltres per ajudar-vos a fer-les rea-
litat i per avançar plegats cap a l’èxit. 

S’ha demostrat que, en temps de crisi, d’embats
i de lluita, formar part d’un col·lectiu és important
perquè proveeix d’eines i de veu. Gràcies, doncs,
a tots vosaltres, per seguir formant part i fent créi-
xer Creu Coberta.

Malgrat els impediments que
hi ha hagut, els dubtes que 
ha generat el canvi constant
de la situació, les fases de
l’estat d’alarma i les diverses 
inquietuds dels nostres 
associats, hem pogut anar
surfejant sobre l’onada de la
Covid-19 i mantenir un eix viu
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Sants-Montjuïc

URBANISME4La Comissió de
Govern de l’Ajuntament va apro-
var a mitjans de gener, de forma
inicial, el projecte per al futur parc
de Can Batlló. A partir d’ara que-
da obert el període d’exposició pú-
blica per tal que la ciutadania
pugui consultar-lo i presentar-hi
al·legacions. 
Així doncs, el projecte preveu

transformar un total de 26.000
metres quadrats del recinte de
Can Batlló en espai verd. El dis-
seny del parc inclou diferents ca-
mins, entre els quals n’hi haurà un
amb aigua que recorrerà tot el
parc, des de la franja del carrer de
la Constitució fins a la Gran Via.
D’altra banda, destaca la planta-
ció d’un gran bosc per separar l’es-
pai privat dels edificis i l’espai pú-
blic del parc. 
Pel que fa a les façanes dels

blocs 9 i 12, es mantindran i en el
seu interior es faran pistes es-
portives i zones de jocs infantils.
En el cas de la gran esplanada cen-

tral, serà un gran prat amb arbres
i camins i amb una vegetació bai-
xa perquè es vegin les façanes de
les naus rehabilitades. Aquesta
primera fase tindrà un cost de 12,3
milions d’euros i està previst que
les obres comencin a finals d’a-
quest any o principis del que ve.

SEGONA FASE
Quan la rehabilitació de les naus
estigui avançada es posarà en

marxa la segona fase, es farà la
transformació de la zona més
propera al carrer Mossèn Amadeu
Oller i les places i camins de la
zona. A la cantonada d’aquest
carrer amb la Gran Via es cons-
truirà un parc de patinatge, una
segona àrea de jocs infantils, un
espai amb un amfiteatre i una font
ornamental. Amb aquesta sego-
na fase, la inversió prevista total
és de 25 milions d’euros.

La transformació de Can Batlló ha fet un nou pas endavant. Foto: Districte

Aprovat el projecte del futur
gran parc de Can Batlló

» Es transformaran 26.000 metres quadrats i es rehabilitaran les naus
» Serà una gran zona verda amb pistes esportives i àrees infantils

L’Ajuntament i Adif acorden
ampliar l’estació de Sants 

INFRAESTRUCTURES4L’Ajunta-
ment i Adif han signat un conve-
ni que estableix un acord per am-
pliar l’estació de Sants, ja que el
seu vestíbul ha quedat petit. Està
previst que l’ampliació es faci en
direcció a l’Eixample i durant la re-
forma, que anirà a càrrec d’Adif,
també es farà una remodelació de
la plaça dels Països Catalans. 
En aquest sentit, des de l’A-

juntament diuen que la intenció és
que la plaça dels Països Catalans
passi a tenir un disseny que per-
meti que els veïns la puguin gau-
dir, a diferència del que passa ac-

tualment. Segons ha explicat la ti-
nenta d’alcalde d'Ecologia, Ur-
banisme, Infraestructures i Mo-
bilitat, Janet Sanz, l’objectiu és “co-
sir la plaça amb l’entrada” a l’es-
tació i guanyar més espai per al
vestíbul. Ara el consistori posarà
en marxa un procés de participa-
ció per conèixer l’opinió dels veïns.
D’altra banda, el col·lectiu de

joves que patinen a la plaça dels
Països Catalans s’han constituït en
associació (SNT4EVER) per de-
manar que la reforma mantingui
la plaça com “una icona per a l’ska-
teboarding mundial”.

Desallotjat un local ocupat
per lladres a Hostafrancs

INSEGURETAT4Els Mossos
d’Esquadra van desallotjar el
dia 21 al matí un local situat al
número 84 del carrer Gayarre, a
Hostafrancs, que estava ocupat
per un grup de lladres.
Feia temps que els veïns ha-

vien presentat diferents queixes
a la policia pels incidents que
provocaven els lladres. Els Mos-
sos d’Esquadra tenien identificat
el lloc des de feia temps i estaven
fent un seguiment de la situació
amb les patrulles de barri. Els
problemes estaven relacionats
tant amb les persones que vivien

al local com amb d’altres que hi
anaven o s’hi passaven el dia, ja
que s’havia convertit en un punt
d’atracció per a lladres multi-
reincidents.
En el moment del desallot-

jament, a l’interior del local hi
havia dues persones, una de
les quals amb antecedents, que
van recollir les seves pertinen-
ces i van marxar. Els Mossos no
van localitzar els ocupants que
tenien identificats i que habi-
tualment hi vivien. El local va
quedar buit i va ser retornat al
seu propietari.

En marxa un BarnaSants 
que inclou 140 concerts

MÚSICA4La 26a edició del Bar-
naSants es va posar en marxa el 17
de gener amb un concert a l’Hos-
pitalet que va tenir com a prota-
gonista Pau Alabajos, que va pre-
sentar ‘Les hores mortes’, el seu
darrer disc. El festival s’allargarà
fins al 30 de maig i inclou un to-
tal de 140 concerts, una part dels
quals es faran en territori santsenc.
Un dels aspectes destacats

d’enguany és que s’assoleix la pa-
ritat de gènere i més del 80% de

propostes són en català. El direc-
tor del certamen, Pere Camps,
detalla en declaracions a l’ACN que
dels 140 concerts, fins a un 10% se-
ran recuperats de l’any passat, ja
que l’edició 2020 ja es va veure
afectada per la pandèmia. L’orga-
nització ha optat per espais grans,
com el Casinet d’Hostafrancs, on
caben unes 400 persones i que
acolliran concerts d’un centenar
d’assistents. “Serà molt difícil que
es tanquin els espais”, afegeix.

El vestíbul de l’estació ha quedat petit. Foto: Ajuntament

Pau Alabajos. Foto: M. Codolar/ACN

Montjuïc | ‘Botellón’ amb 140 persones al Grec
La Guàrdia Urbana va desallotjar i denunciar 140 persones que dissabte pas-
sat a la nit estaven fent un ‘botellón’ al Teatre Grec. Els agents van tancar els
accessos al recinte i van identificar un a un tots els assistents a la festa il·legal.
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Des del passat dijous 14 la UE
Sants de Tito Lossio només ha fet
una cosa: guanyar partits de fut-
bol i deixar la porteria a zero. Els
blanc-i-verds han sumat els úl-
tims nou punts als quals aspira-
ven (igualant la millor ratxa his-
tòrica del club en totes les tem-
porades que ha jugat a Tercera
Divisió), dinàmica que fa que
n’acumulin 11 en 12 jornades i
que, per primer cop, hagin deixat
de ser els últims del seu grup.
UA Horta (2-0), CF Peralada

(0-1) i UE Sant Andreu (1-0)
han estat les ‘víctimes’ d’una
UES sòlida en defensa i efectiva
a l’hora d’aprofitar les oportuni-
tats. Aquesta excel·lent ratxa,
doncs, s’explica en bona part per
les actuacions sota pals d’Oriol
Antonell (que amb aquestes tres
arriba a quatre porteries a zero en
aquest curs) i d’Alex Calatrava,

autor d’un doblet a l’Energia
contra l’Horta i d’un altre gol clau
en el desplaçament al camp del
Peralada del passat dia 17.
L’equip, doncs, voldrà man-

tenir la seva inèrcia positiva i, si
pot ser, escalar posicions en el
subgrup 5B de la categoria. Els
homes de Lossio posaran el punt
final a aquest excel·lent mes
aquest diumenge a les 12 del
migdia al camp del quart, el Gi-

rona B, un equip que viu un
moment radicalment oposat al
dels santsencs, ja que només ha
sumat un punt en els últims tres
partits que ha disputat.
En el primer partit del mes de

febrer (que també serà el pròxim
partit a l’Energia), els de Lossio
es veuran les cares contra la Fun-
dació Esportiva Grama, un equip
que no guanya cap partit des del
passat 6 de desembre.

L’equip ha igualat la seva millor ratxa històrica de triomfs a Tercera. Foto: UES

Tercera victòria seguida de 
la UE Sants, que ja no és cuer

Mentre el sènior femení de
waterpolo del Medi afron-
tarà les tres jornades de la

primera fase de la lliga amb l’ú-
nica incògnita de saber si l’e-
quip accedirà a segona fase de la
Divisió d’Honor en primera o
segona posició del seu grup, el
primer equip masculí s’ha com-
plicat acabar el primer tram del
curs entre els tres primers, posi-
cions que donen dret a lluitar per
ser en el play-off decisiu per
guanyar el títol 2020-21.
Quan falten dues jornades

perquè s’acabi aquest primer
tram de partits, el conjunt de Jah-
zeel Martínez ha vist com el CN
Catalunya l’atrapa amb 10 punts
(tres victòries, un empat i quatre
derrotes en vuit jornades). El
Medi, que té la diferència de gols
particular guanyada, sap que
fent els mateixos resultats que els
graciencs s’assegura la classifi-
cació. L’equip jugarà els dos par-
tits que falten a casa: contra el CN
Barcelona aquest dissabte i el CN
Sant Feliu el 6 de febrer.

El sènior masculí
del Medi es
complica la lliga

Cara i creu per a
BUC i Gòtics en
l’última jornada

RUGBI4L’avantpenúltima jor-
nada del grup B de la Divisió
d’Honor B de rugbi va saldar-se
amb el primer triomf de la lliga
del BUC (29-31 a Sant Cugat) i
una derrota dels Gòtics (19-38
contra el Fénix).
Amb aquests resultats, els

Gòtics es mantenen cinquens,
mentre que el BUC se situa desè,
per sobre del CN PobleNou i el
Tatami, penúltim i últim.
Dissabte a les 4 de la tarda el

BUC rebrà els poblenovins en
un partit clau en la lluita per la
salvació, mentre que els Gòtics ju-
garan el mateix dia i a la matei-
xa hora a la Feixa Llarga contra
l’RC l’Hospitalet.

Pau Arriaga
SANTS

Foto: Juan Carlos Peña / BUC

CULTURA4La Cambra del Llibre
de Catalunya i el Gremi de Lli-
breters han denunciat que, amb
les restriccions que ja fa tres caps
de setmana que duren i que ob-
liguen a tenir les llibreries tanca-
des, el Govern els ha portat a una
situació on “tot són dificultats i no
es facilita res”. En el cas de les de
més de 400 metres quadrats la si-
tuació és més complicada perquè
han de tenir sempre tancat.
Les dues entitats creuen que

hi ha “manca de credibilitat” a l’e-
xecutiu català perquè opinen que
s’està incomplint l’acord que de-
clarava la cultura com a bé es-
sencial. “Estem decebuts i enga-
nyats”, afirma Maria Carme Fer-
rer, la presidenta del Gremi de
Llibreters. Ferrer critica que tot-
hom “es posa a la boca” que la
cultura és un bé essencial i, en
canvi, “quan ho poden fer no es
fa res” i se’ls diu que són un co-
merç com la resta. 

CRISI4El Gremi de Restauració
ha fet públic un vídeo a les xar-
xes socials per denunciar les se-
qüeles a nivell econòmic i emo-
cional que els responsables dels
bars i restaurants de la ciutat es-
tan patint a conseqüència de les
actuals restriccions en el sector.
En el vídeo, es recullen dife-
rents testimonis que expliquen
com estan afrontant una situació
que aviat farà un any que va co-
mençar.
Un dels testimonis del vídeo és

el de l’Anna, una restauradora de
les Corts que relata com la seva si-
tuació anímica és un “pujar i bai-
xar continu” i la frustració que li
causa veure com les restriccions
al seu sector no ajuden a millorar
les dades epidemiològiques.

“POU SENSE FONS”
Des del Gremi de Restauració,
que ha lamentat que les restric-
cions s’allarguin fins al 7 de fe-
brer, adverteixen que el deute

dels autònoms i pimes “ha es-
devingut un pou sense fons que
absorbeix qualsevol mena d’in-
grés i que amenaça el patrimo-
ni personal i sosteniment de les
famílies”. El director de l’entitat,
Roger Pallarols, assegura que els
testimonis del vídeo són “només
la punta de l'iceberg”. “Aquest ví-
deo hauria de remoure la cons-
ciència de tots aquells que se-
gueixen reclamant sacrificis i

més sacrificis a un sector i a unes
persones que es troben al límit
de la seva capacitat”, afegeix
Pallarols, que explica que en els
darrers mesos s’han multiplicat
els desnonaments de restaura-
dors que abandonen el local i les
seves inversions perquè no po-
den assumir les despeses fixes o
han de fer uns traspassos per
sota del que seria normal en
temps de crisi.

Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració. Foto: Albert Cadanet / ACN

Els restauradors: “El sector està
al límit de la seva capacitat”

Les llibreries diuen que “tot
són dificultats i no faciliten res”

Comerç electrònic | Augmenta la facturació
La facturació del comerç electrònic a l’Estat va augmentar un 0,2% interanual el
segon trimestre de 2020 i va superar els 12.000 milions d’euros. El sector amb

més ingressos va ser el de la roba, amb un 9,4% de la facturació total.

Un missatge de protesta de la llibreria Casa Usher. Foto: Casa Usher

Bàsquet | El JAC tanca el mes visitant l’Alfindén
L’últim contra el penúltim. El JAC jugarà l’últim partit d’aquest mes (el cinquè
del curs) aquest dissabte a dos quarts de set de la tarda a la pista de l’Alfindén
de Saragossa. Santsencs i aragonesos han perdut les quatre jornades jugades. Esports
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El relat de les supervivents de la violèn-
cia sexual a la guerra dels Balcans entra
en diàleg amb una autoficció de la dra-
maturga Anna Maria Ricart Codina i l’e-
quip de Cultura i Conflicte. Ja han pas-
sat 25 anys des de la fi d’aquella guerra,
però ha acabat també per a les super-
vivents i els fills nascuts de les violacions?

A la Sala Petita del TNC.

Teatre

Encara hi ha algú al bosc
Anna Maria Ricart

El cantant Dani Poveda va presentar fa uns
mesos el seu nou projecte musical, La-
vanda, i ara n’ha estrenat el primer àlbum:
Llinatge del desig (Vida Records). El músic
vilanoví ha explicat en una entrevista a
l’ACN que, en aquest disc, ha trencat
amb la part més lluminosa del pop per en-
dinsar-se en sons “més sofisticats”, en
part gràcies al productor Jordi Casadesús.

Música

En Dave (Dave Johns) i la Fern (Alison
Steadman) són dos desconeguts d’edat
avançada que han patit força a la vida.
Un dia, es coneixeran passejant els seus
gossos i, al llarg de 23 passejos, sorgirà
l’amor entre ells. Però tots dos guarda-
ran secrets a l’altre i aquesta manca
d’honestedat podrà posar en perill la
seva història.

Pelis i sèries

23 paseos
Paul Morrison

Llinatge del desig
Lavanda

La mandra
L’exposició ‘Sooooo lazy. Elogi del malbaratament’, comis-

sariada per Beatriz Escudero i Francesco Giaveri i
instal·lada al CaixaForum de Barcelona, reflexiona sobre la

mandra i les “pèrdues” de temps. La mostra es basa en
afirmacions com aquesta de Mladen Stilinović a Praise of
laziness: “No hi ha art sense mandra”. Es tracta de conside-

rar la mandra no des d’un punt de vista ètic, en què és
mal vista, sinó sota el prisma de la teoria econòmica i dels

esdeveniments recents, com aquesta pandèmia que ha
obligat a desaccelerar forçosament el sistema.

B I L L I E  E I L I S H

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant de rècord
Va guanyar cinc premis Grammy amb 18 anys

Famosos

Una cançó amb Rosalía
Han publicat el tema ‘Lo vas a olvidar’ per a la sèrie ‘Euphoria’

Una mica de tot
En general ha agradat molt, però hi ha qui s’esperava més

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A Pepa Aguar el seu debut literari li ha
valgut el Premi Joanot Martorell 2020. El
que em queda de tu és una novel·la pu-
nyent que parla de dones –de filles,
mares i àvies– i d’una malaltia cruel
que condemna, sense remei, a l’oblit.
Però, en aquest procés de pèrdua, hi ha
espai també per a la litúrgia del record,
amb noms, cossos i llum.

Llibres

El que em queda de tu
Pepa Aguar

| The Medium
The Medium és un nou videojoc de terror i acció en tercera

persona. L’ha creat Bloober Team per a Xbox Series S i X i PC.
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Quan Rosalía va penjar una foto amb Billie Eilish
(Los Angeles, 2001), ara fa prop de dos anys, els

milions de fans que apleguen entre les dues van
embogir. Els seus seguidors sabien que allò no-

més podia significar una cosa: una col·labora-
ció. El que no sabien és que haurien d’esperar
tant per veure’n el resultat. Aquest gener, per

fi, han publicat Lo vas a olvidar, el tema princi-
pal de la segona temporada de la sèrie

d’HBO Euphoria. En aquesta cançó, la
jove estrella californiana s’ha atrevit

amb el castellà i l’aposta li ha sortit bé:
en cinc dies, el videoclip ja va camí
dels 30 milions de visualitzacions a

YouTube. I no és d’estranyar, tenint en
compte les xifres i l’èxit que ha acon-

seguit la cantant amb només 19 anys.
Recordem que es va embutxacar cinc

premis Grammy a la gala de 2020.

QUI ÉS?
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EL CONSELL DE LA QUINZENA

CONDICIÓ FÍSICA

Escalfar abans de començar l’exercici físic és vital: 
no només prevé lesions, també millora el rendiment 

REFREDAMENT

ESCALFAMENT

NUTRICIÓ

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

i SALUT

T’has proposat que aquest any –i aquest cop va de debò–
faràs esport. És cert que les setmanes van passant i enca-
ra no has trobat el moment de posar-t’hi, però tens clar

que d’enguany no passa. És, sens dubte, una molt bona decisió,
però has de tenir en compte que, si el teu cos no està acostumat
a fer exercici, el risc de lesions s’incrementa considerablement. 

“La condició física és bàsica. En cas que aquesta sigui pobra,
hi ha més tendència a la lesió. És important que l’adquisició d’a-
questa condició sigui gràcies a un entrenament gradualment
progressiu”. Ho diu la doctora Eva Ferrer Vidal-Barraquer, experta
en medicina de l’esport, en un article publicat a Faros, una plata-
forma digital de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En el
mateix text, ofereix uns consells per evitar lesions esportives que
ha de seguir tothom, sigui quin sigui el seu nivell físic. La primera
clau és l’escalfament, que no només prevé lesions, sinó que tam-
bé millora el rendiment. També és important el refredament, és a
dir, reduir progressivament la durada o intensitat de l’exercici al
final de la sessió. Per últim, la doctora recorda que tot plegat ha
d’anar acompanyat d’una nutrició correcta.

Evitar lesions mentre fas esport

Has de saber quina és la teva condició física i mirar 
de millorar-la de forma gradual i progressiva

Les claus

També és important reduir progressivament la 
durada o intensitat de l’exercici al final de la sessió

Tot plegat ha d’anar acompanyat d’una nutrició correcta per 
controlar factors de risc com el sobrepès o la deshidratació
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