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La Núria Monfulleda va conèixer
la seva filla Klöe a una UCI de
l’Índia la tardor passada. Feia
poc que la nena, amb una car-
diopatia greu, havia estat ope-
rada de màxima urgència.
Aquest va ser el principi de la fi
d’un procés llarg, el de l’adopció,
que la pandèmia i els entre-
bancs de la burocràcia van pro-
longar vuit mesos més. Un
temps perdut que la Klöe va pa-
gar en salut: “Són vuit mesos de
nutrició de la meva filla. Quan
vam arribar tenia gairebé cinc
anys i duia roba d’un any i mig”,
relata la Núria.

La primera trobada de la
Klöe amb la seva família s’hau-
ria d’haver produït durant la
primavera. El seu germà Kilian,
de sis anys, estava impacient
perquè arribés aquest moment,
i els seus pares, metges tots dos,
ho tenien tot a punt per rebre-la.
Fins i tot havien parlat amb
l’Hospital Vall d’Hebron per sa-
ber com podrien ajudar-la. Però
l’esclat de la crisi sanitària arreu
del món ho va esguerrar tot.
Quan es va decretar el confina-
ment a l’estat espanyol, la Núria
i el seu marit, el Carles, acabaven
de saber que haurien d’assistir a
un tercer judici per legalitzar
l’adopció de la Klöe. Aquest ju-
dici, que s’hauria d’haver celebrat
el mes de març, es va acabar fent
al juliol. De fet, la Núria es quei-
xa que, en total, hi va haver
unes 25 convocatòries de judici.

I mentre aquí la burocràcia
s’eternitzava, la Klöe, de mà-
xim risc davant el coronavirus,
passava els dies a un orfenat de
l’Índia, un dels països més col-
pejats per la pandèmia. “No po-
díem parlar amb l’orfenat, així

que no sabíem com estava la
nena”, recorda la Núria. No va
ser fins al juny que van poder fer
una videotrucada amb ella, però
encara haurien d’esperar més
per viatjar. Tot i que els vols en-
tre Espanya i l’Índia es van re-
prendre a l’agost, en aquell mo-
ment tampoc els van deixar
anar-hi. “Estava permès volar
per fer negocis, per estudiar i per
reunir-te amb la família, però a
nosaltres no ens deixaven perquè
oficialment la Klöe no era la
nostra filla”, lamenta la mare,
que detalla que faltava la sen-
tència del jutjat de l’Índia.

“Vam trucar a l’ambaixada, al
Ministeri d’Exteriors... però res”,
afirma la Núria. A finals d’agost
van saber que havien ingressat la
petita a l’hospital i, a partir de se-
tembre, les administracions “es
van posar les piles”. “Ens van dir
que el nostre cas era una priori-

tat màxima i, tot i això, van tri-
gar 32 dies”, afegeix aquesta
mare, indignada. “Angoixa, im-
potència i mala llet” eren les
sensacions que els envaïen
aquells dies. Uns sentiments que
es van agreujar quan, pocs dies
abans de viatjar, des de l’hospi-
tal on es trobava la seva filla els
van dir que l’operarien “a vida o
mort”. Finalment, ella se’n va sor-
tir i la seva va ser la primera fa-
mília espanyola a viatjar a l’Índia.
“Mentre ella era a l’UCI, nosaltres
havíem de fer papers. Tot va ser
molt lent (la traducció de la sen-
tència, per exemple, va trigar
una setmana) i vam haver d’es-
tar un mes a l’Índia”, diu la Nú-
ria. Finalment, el 31 d’octubre
van tornar a casa. “La Klöe no ca-
minava i ara va en bici i en pati-
net. També ha crescut: porta
roba de nena de dos anys”, ex-
plica, orgullosa de la seva filla.  

CAUEN LES ADOPCIONS
Malauradament, moltes famílies
han hagut de passar per odissees
com aquesta per abraçar per
primer cop els seus fills. Veient
com el coronavirus ha complicat
aquests processos, no sorprèn
que les sol·licituds d’adopcions
internacionals hagin caigut un
37% a Catalunya l’últim any, tal
com mostren les darreres dades
de l’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA).
“Sense cap mena de dubte, hi ha
hagut un efecte directe de la
pandèmia”, ha assegurat en de-
claracions a l’ACN la directora de
l’ICAA, Agnès Russiñol.

Qui també ha constatat
aquesta afectació és la psicòloga
Cristina Núñez, coordinadora
de l’associació Adopta, un orga-
nisme acreditat per a l’adopció
internacional (OAAI). “Hi ha
gent que ja havia començat un

procés d’adopció i l’ha deixat, i hi
ha qui tenia previst començar-lo
i s’ho ha repensat”, afirma. Du-
rant tots aquests mesos, Adopta
ha estat disponible online i per
telèfon, però ha rebut molt po-
ques trucades. La seva feina des
de la irrupció de la Covid-19
s’ha centrat a ajudar famílies
afectades pels tancaments de
fronteres. Des de l’entitat inten-
ten buscar solucions parlant
amb les administracions, una
tasca sovint complicada: “Quan
envies un mail al Ministeri d’Ex-
teriors, et sents com una formi-
ga”. Això contrasta amb el paper
de països com Suïssa, que a l’inici
de la crisi va oferir vols privats a
les seves famílies en situacions si-
milars. “Entenc que hi ha estats
amb més recursos que el nostre,
però per a nosaltres ha estat dur
veure que altres països feien
més”, conclou la coordinadora.

Anna Utiel
BARCELONA

L’espera més angoixant
» La pandèmia del coronavirus ha prolongat encara més el procés d’adopció de moltes famílies

» Les sol·licituds d’adopcions internacionals han caigut un 37% a Catalunya l’últim any

En Kilian, la Núria, la Klöe i el Carles a l’Índia, finalment junts. Foto cedida
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Opinió

La lupa

No hi ha vacunes. Poques setmanes després de
l’inici de la campanya de vacunació contra la
Covid-19, els problemes d’abastiment han fet
revisar totes les previsions. Sembla difícil sa-

ber exactament quin serà el ritme de vacunació dels prò-
xims mesos, però cada cop és més clar que les previsions
inicials no es podran complir, ni a Catalunya, ni al con-
junt de l’Estat ni a la Unió Europea. I no serà per man-
ca de capacitat dels governs a vacunar la seva població,
com es pensava, sinó per manca de vacunes.

Hi ha països que sembla que han negociat amb les
empreses de manera més avantatjosa i no pateixen els
mateixos problemes de subministrament que la UE. Sal-
vador Illa, que pensava presentar-se com el ministre
de la vacuna, segurament haurà hagut de revisar una
mica els seus plans. Tampoc és gaire bona notícia per
a la Unió Europea: el fet que el Regne Unit, que n’a-
caba de sortir, tingui més capacitat de vacunació re-
presenta un problema important de reputació per a la
Unió. Una de les coses que més preocupen els eurò-
crates és el potencial efecte de contagi del Brexit en al-
tres països amb importants bosses d’euroescepticisme.
I tots els èxits del Regne Unit post-Brexit, i els fracas-
sos europeus, es llegiran en aquesta clau.

Però la lentitud en el proveïment de les vacunes
també projecta una ombra de dubte sobre el model de
negoci de les empreses farmacèutiques. Han aconse-
guit desenvolupar les vacunes en un temps rècord, però
fallen en la fase de producció i distribució. I, sobretot,
aquest model mig públic mig privat genera moltes de-
sigualtats entre països en l’accés a un bé essencial.

En tot cas, més enllà d’aquestes implicacions, el
fet és que els retards en el calendari de vacunació
tindran conseqüències greus. Primer, és clar, per a
les persones que s’infectaran i moriran aquests me-
sos sense estar vacunades. Però també perquè,
com més lent vagi el procés de vacunació, més s’a-
llargaran les restriccions i la incertesa. I això el que
farà serà agreujar la crisi econòmica i social en la qual
estem immersos.

Cal tenir en compte que Espanya, i també Catalu-
nya, són dels països més afectats per la crisi econòmica
derivada de la pandèmia. Això ja va passar en l’ante-
rior crisi i revela algunes febleses del nostre sistema
productiu i del mercat de treball feble i precaritzat que
patim. Si en l’anterior crisi l’aturada de la construcció
va arrossegar molts altres sectors, ara són el turisme
i la restauració els principals afectats, per bé que no
els únics, és clar.

Tot això està deixant darrere seu un panorama so-
cial desolador. Amb aquesta pandèmia plou sobre mu-
llat, tal com ens recorda el projecte Lliures, impulsat
per Òmnium, les entitats d’acció social (ECAS) i la co-
operativa Coop57. A Catalunya hem començat el
2021 amb 110.000  persones  més  a l’atur i 152.000
més en situació de risc d’exclusió social, que s’afegei-
xen a les 648.000 que ho estaven abans de la pandè-
mia. Hi ha 221.000 persones al nostre país en pobre-
sa severa i moltes afronten problemes greus relacio-
nats amb l’habitatge.

Aquestes xifres s’expliquen pel virus, però sobre-
tot pels problemes previs. Perquè quan va arribar la

pandèmia patíem encara les ferides de l’anterior cri-
si en termes de precarietat i pobresa. Una crisi que va
ser molt desigual va anar seguida d’una recuperació
encara més desigual. Les rendes més baixes van pa-
tir-la més i no se n’han recuperat, mentre que les ren-
des altes hi van passar més de puntetes i se’n van re-
cuperar aviat. 

Per això, mentre esperem les vacunes de la Covid-
19, cal que exigim la vacuna social, que és tant o més
important. No la portarà Pfizer ni Moderna, sinó que
l’han de portar els governs: l’europeu, l’estatal, el ca-
talà i els municipals. Perquè si els poders públics no
fan un esforç molt més gran, les ferides socials que dei-
xarà aquesta crisi seran molt difícils de cosir. 

Aquest esforç s’ha de dirigir, en primera instància,
a pal·liar les situacions de pobresa i vulnerabilitat. Amb
rendes garantides i protecció del dret a l’habitatge, en-
tre d’altres. Perquè amb una societat trencada per la
pobresa i l’exclusió serà molt difícil plantejar cap al-
tre projecte de futur. 

Però, a més de les cures pal·liatives, cal plantejar
la prevenció: com evitarem que en la pròxima crisi tor-
nem a ser els campions europeus en atur i empobri-
ment? Aquest hauria de ser el paper dels fons euro-
peus de reconstrucció: reorientar i fer més resilient el
nostre teixit productiu. Però, com es podia esperar, les
inèrcies són molt fortes i la combinació del centralis-
me polític i el capitalisme d’amiguets de l’IBEX 35 ja
està aconseguint capturar aquests fons en uns termes
que molt probablement acabaran reforçant unes po-
ques grans empreses i en limitaran els seus efectes.

per Jordi Muñoz

La vacuna social
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Jo de debò que en-
tenc que us preocupi la

qüestió nacional, a mi
també, però quan va començar la Co-
vid em van posar en ERTO, després ERO,
i em vaig consumir tot l’atur. Ara tinc
una feina per hores que em cobreix el
mínim, estic a dia 8 i ja pateixo. Jo vo-
taré condicionada per això.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El científic estrella fa bé
de dir públicament els

riscos que veu, apuntar
les febleses o insistir en el seu criteri.
El que no pot pretrendre és que ell si-
gui l’únic (d’entre els científics) ni el seu
l’únic àmbit (científics epidemiolò-
gics). Vivim en societat, les coses són
més complexes.

@SoniaAndolz

Ironies de la vida: 12
dies després de la mort

del papa ens truquen de
la residència pública perquè ja li toca-
va plaça. Fent càlculs ràpids, arriben 12
dies i 57.000 euros més tard. Només es-
pero que la persona que vagi darrere
del papa la pugui fer servir i aprofitar
al màxim.

A classe de la meva fi-
lla ja hi ha nenes amb la

regla. Però no ho volen
dir. Motiu? Els nens deixen anar perles
com: “Estàs així perquè tens la regla”.
Eduqueu els nens en el respecte a les
nenes. Per elles i perquè, si no, seguirà
havent-hi homes que no respecten
les dones.

@RafaDalton@sssanjur@ginadrieguez
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Futur incert per a l’emissora 
de ràdio Ona de Sants-Montjuïc1

2 2021, l’any del suport 
al comerç de proximitat

Molt més que unes escales mecàniques

Dolors Sabater: “Els comuns 
han perdut l’esperit del 15-M”

Acord per ampliar l’estació de Sants 
i renovar la plaça dels Països Catalans

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

@MarPoyato: Fiscalia no s'oposa a un cara
a cara entre Bárcenas i Rajoy, però creu que
és prematur decidir-ho i que abans cal veure
si hi ha contradiccions en les declaracions.

@SergiMaranya: Unes 14.000 persones
s’infectaran per coronavirus el dia de les
eleccions, segons reconeix el secretari de
Salut Pública, Josep Maria Argimon.

#TicTacElectoral

@324cat: Es comença a administrar la va-
cuna d’AstraZeneca als professionals essen-
cials de farmàcies i presons, així com als cos-
sos de seguretat i emergències.

#AstraZenecaTambé #ElsPapersDeBárcenas

Els semàfors

L’Ajuntament ha rebut moltes
crítiques després d’haver

esborrat un mural que el cap de
setmana s’havia pintat al parc

de les Tres Xemeneies per
denunciar l’empresonament del
raper Pablo Hasél. El consistori

ha dit que ha estat un error. 
pàgina 10Ajuntament

La lluita de l’AMPA de Can Clos ha
acabat finalment provocant que
el Consorci d’Educació s’hagi fet

enrere en la seva intenció de
tancar aquesta escola del barri 
de la Marina de Port. La decisió 

farà que l’Ajuntament hi inverteixi
1,5 milions en millores.

pàgina 10AMPA Can Clos

El sènior masculí de waterpolo
de Jahzeel Martínez s’ha

classificat per a la segona fase
de la temporada entre els tres

millors del seu grup, de manera
que tindrà opcions d’aspirar al

títol. A més, aquest mes tornarà
a jugar partit d’Euro Cup.

pàgina 16

Tribuna

És el moment d’Esquerra
Republicana. El 2019 vam
demostrar que podíem

guanyar eleccions, ho vam fer a la
ciutat i al país, i ho tornarem a fer
perquè el país ho mereix i ho ne-
cessita. Aquests mesos ens han dei-
xat lliçons que cal que no oblidem.
És necessari aprendre de tot allò
viscut per ser capaços de respon-
dre de la millor manera possible al
que ve. I en aquest sentit, hi ha
dues lliçons que cal que assumim
com a tals: és necessari comptar
amb el màxim nombre d’agents
polítics i socials i és necessari que
tinguem un Govern fort. Només
així tindrem un país fort i prepa-
rat per respondre a la crisi actual
i per fer tot allò que Catalunya ne-
cessita. I això, avui, només ho pot
garantir Esquerra Republicana.

Aquesta nova etapa no la poden
liderar els de sempre. En una si-
tuació d’emergència social com
l’actual, amb aquesta triple cri-
si –sanitària, social i econòmica–,
cal compromís. Cal un pas enda-
vant, i estem preparats. Tenim la
idea clara sobre què necessita el
país. Tenim equip i tenim projecte.

Diguem-ho clar: la millor ma-
nera de servir el país és l’actitud re-
publicana que ens caracteritza.
Aquest ferm compromís amb el
país i la seva gent, amb l’emer-
gència de la Covid però també
amb els reptes encara pendents.
Amb la reconstrucció però també
amb la República. Aquest és el
nostre pacte amb la societat,
aquesta és la nostra paraula: farem
tot el possible. Esquerra som l’ú-
nica força que pot vertebrar el país,
cosir-lo, que deixi de patir desi-
gualtats. Des de Barcelona, però

14-F: l'hora d'Esquerra
per Ernest Maragall, número 7 d’ERC per al 14-F

també des de les alcaldies de
Sant Cugat, Figueres, Lleida o
Tarragona. Arreu demostrem
que som la força que fa avançar
l’independentisme i que alhora
cuida la gent. Per això, ho tor-
narem a fer, un cop més, per la
Catalunya sencera.

Perquè la sortida d’aquesta
crisi no sigui com la de la crisi
del 2008 cal que no la gestionin
els mateixos. Ja sabem què
passa quan governen els de
sempre. Per això cal un nou li-
deratge, també, per no sortir
d’aquesta crisi amb més reta-
llades. Cal més inversió i la de-
fensa del servei públic per da-
vant de tot. Més educació, més
cultura, més serveis socials,
més salut, més lluita contra el
canvi climàtic... Una responsa-
bilitat amb el país i la seva gent.

Aquest diumenge tenim una
nova cita electoral. Una més, i no
ens fa por. Som aquells que
quan hi ha urnes, sempre hi
som; i que quan no hi són, som
els que les posem. El nostre
compromís amb Catalunya és
avui més nítid que mai: defen-
sarem el país i la seva gent.

No ho volíem, ni la situació
ho recomanava, però hem posat
tots els esforços per superar
una nova operació d’Estat amb
els tribunals imposant aquest 14
de febrer. Primer, inhabilitant el
president Torra per una pan-
carta i, després, suspenent el De-

cret que posposava les elec-
cions per celebrar-les en una mi-
llor situació sociosanitària. L’Es-
tat ha organitzat, un cop més,
una nova operació de tots els
seus poders. Tots a l’una con-
vençuts que avui Illa és l’opció
que ens salvarà de tots els mals.

Però siguem clars: avui el
PSC només pot aspirar al mateix
que Ciutadans podia aspirar fa
tres anys: ser la primera força de
l’oposició, però no governar.
Avui, igual que ahir, i igual que
demà, no hi ha una majoria que
ho avali. El país se sap republi-
cà i empoderat, no vol ser una
sucursal de Madrid.

Davant un socialisme sense
projecte ni voluntat transfor-
madora, que apareix com a sal-
vador de tot allò que no ha sa-
but –ni volgut– fer quan ha po-
gut, Esquerra Republicana. Un
progressisme sense fissures,
d’autèntica resposta republica-
na a l’Estat i als seus poders.
Hem de fer que no sumin, per-
què tenim clar què passa quan
sumen. A Barcelona ens va pas-
sar, i ells ho faran tantes vega-
des com calgui per frenar l’in-
dependentisme transformador
que representem.

Tenim proposta, tenim pro-
jecte, tenim lideratge i tenim
equip. Tenim el convenciment
de poder liderar el país i re-
construir-lo de camí cap a la Re-
pública. Ho farem. 

CE Mediterrani



Opinió

| 6

líniasants.cat 10 de febrer del 2021

N

NLes millors
perles

Angela Dobrowolski, exparella de Josep Maria Mainat, ha fet
una amiga a la presó: Rosa Peral, l’autora del crim de la

Guàrdia Urbana. Ho van explicar totes dues a un reporter 
d’El programa de Ana Rosa en una entrevista telefònica.

Posar en marxa l’Agència de Salut Pública de Catalunya:
aquesta és una de les propostes de Salvador Illa, tal

com ha detallat a Twitter. A la mateixa xarxa, desenes
d’usuaris li han recordat que aquesta agència ja existeix.

Si no recordes el nom d’algun famós, pregunta a les xarxes...
però vigila les formes. “Com es diu aquella presentadora

d’Antena 3 que sembla la núvia cadàver en choni?, va
preguntar algú. “Mónica Carrillo”, va respondre Mónica Carrillo.

Un camió va topar contra un pont a Gavà i el conductor
va ser detingut. Per què? Perquè el vehicle anava ple

de plantes de marihuana i, després del xoc, va quedar tota
la càrrega al descobert. 

LA FOTO@rocblackblock

Mirada pròpia

Aquesta no és una crisi del sector turístic. És
una crisi de salut global. És cert que el turis-
me, com tants altres àmbits, s’ha vist espe-
cialment afectat per una paràlisi sense pre-

cedents provocada per l’emergència sanitària de la Co-
vid-19. Les restriccions de mobilitat i el tancament de
fronteres per frenar l’expansió de la malaltia ha com-
portat una caiguda de la demanda turística superior al
70% a tot el món, segons dades de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT). L’organisme internacio-
nal calcula que ens caldran entre 2 i 4 anys per recuperar
les xifres que teníem l’any 2019.

Sens dubte, aquesta no és una bona notícia ni per
al sector ni per a l’economia global, però cal insistir a
dir que aquest no és un problema
estructural ni una crisi específica
de la ciutat de Barcelona. De fet,
abans de la pandèmia podíem
afirmar que la ciutat comptava
amb un sector turístic competitiu,
amb una oferta i serveis ben va-
lorats i amb un índex de deman-
da òptim. A més, des del 2011,
Barcelona ha aparegut cada any en
el rànquing de les 20 ciutats més
atractives del món per al turisme
internacional (Global destination
cities index de Mastercard). 

Ara, per motius de força ma-
jor, ens hem trobat davant una
Barcelona molt més buida, no
només amb hotels que han hagut
de tancar i restaurants que només
funcionen a mig gas, sinó també amb tot el conjunt d’em-
preses relacionades amb el turisme –des de comerços
o equipaments culturals fins a empreses de transport–
que també pateixen aquesta crisi. Ara és, doncs, un bon
moment per fer-nos la pregunta: és aquesta la Barce-
lona que volem? 

Els últims anys han sorgit veus extremadament
contràries al turisme i s’ha arribat a assenyalar el sec-
tor com un seriós perjudici per a la capital catalana –i
per a moltes altres ciutats i destinacions turísti-
ques–. Crec que davant d’aquesta absència turística
sobrevinguda ja no hi pot haver discussió: el verita-
ble perjudici és no tenir turisme. 

Com a sector i com a destinació, tenint en compte
la situació excepcional que vivim, hem de ser capaços

de continuar treballant per una recuperació i consoli-
dació construïdes sobre la sostenibilitat i l’ètica del tu-
risme. Però tinguem-ho ben present: aconseguir un tu-
risme responsable i sostenible només serà possible si
totes les empreses i professionals que en formen part
ressorgeixen.

EL TURISME QUE VINDRÀ
Els efectes de la crisi en el futur del turisme poden ser
més dels que imaginem. La destrucció d’empreses i de
llocs de treball ens porta a una oferta més pobra i me-
nys variada. Amb ells es destrueixen valors diferencials
de la ciutat: el petit comerç, serveis turístics únics i una
oferta gastronòmica, fins ara, envejable. 

És més, aquesta pandèmia ens portarà canvis més
profunds, fins i tot, en el comportament de la deman-
da. Mentre que el triomf del teletreball i del comerç elec-
trònic deixen els grans esdeveniments i el futur del MICE
o turisme de negocis en l’aire, la por i la inseguretat de
la societat poden marcar en bona part la tria de desti-
nacions. 

El futur del turisme passa, en aquest moment, per
la supervivència de les empreses, sí, per resistir la cri-
si i fer equilibris de tresoreria i de gestió de costos. Ara
bé, que els arbres no ens tapin el bosc. El futur del sec-
tor també exigeix impulsar la innovació i la digitalitza-
ció per fer recerca aplicada i per apostar per la forma-
ció i la preparació, no només dels professionals que s’in-
corporaran al sector en un futur, sinó també dels que

ja en formen part. Aquest moment és, també, una opor-
tunitat per formar-se i estar preparats per reconduir els
reptes que vinguin. Si només ens centrem a salvar-nos
a curt termini, el futur serà igualment incert. 

LA COL·LABORACIÓ, PRIMORDIAL
La pandèmia ens deixa una situació complexa, però tam-
bé algunes lliçons que ens han de servir per al futur. Hau-
rem d’aprendre a enfortir i diversificar el sector per ser
més resilients i haurem de ser conscients dels riscos de
la internacionalització del turisme. A curt termini, po-
sicionar Barcelona com una destinació segura i aplicar
mesures de prevenció a la mobilitat (externa i dins la
mateixa ciutat), als allotjaments turístics i a les diferents

activitats dels turistes i visitants
(restauració, comerç, oci, plat-
ges...) és clau per fer front a la re-
cuperació. Redimensionar l’ofer-
ta i diversificar la demanda amb
criteris de sostenibilitat és un
procés de transformació que re-
quereix més temps i esforços.
Tanmateix, però, seria un error
oblidar-ho. Hem de poder sobre-
viure, sí, però sense posar en pe-
rill el nostre futur a mitjà i llarg ter-
mini. Ja se sap: malament va qui
no pensa en l’endemà. 

La situació de la Covid-19
ens deixa un missatge molt clar:
només podrem construir el futur
del turisme si deixem de banda
diferències i desacords i treba-

llem conjuntament. La col·laboració de tots els agents
del sector és imprescindible, però les administracions
públiques tenen a les seves mans donar ajudes al sec-
tor, implementar mesures i ser, també, flexibles da-
vant els canvis que s’hauran de dur a terme. En aquest
moment, amb la mirada posada en el nou Govern de
Catalunya, cal remarcar que els nostres representants
han de treballar en l’avui, però alhora contribuir a fer
possible l’objectiu a llarg termini: un turisme res-
ponsable i sostenible. 

El turisme aporta valor en termes econòmics i so-
cials i és un dels principals motors de la nostra ciutat i
del nostre país. No hi hem de renunciar.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

Allò que hem après amb la pandèmia
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 Tribuna

El govern al menjador de casa decidint qui pot
seure i qui no a la nostra taula a dinar. En al-
guns llocs sis persones, en d’altres menys. Una
bombolla, dues bombolles, tres bombolles. Ca-

suística vària, no acabaríem si haguéssim de fer-ne la llis-
ta sencera.

No és aquest fet la dimensió més dramàtica de la pan-
dèmia, certament. Però mereix ser destacat per no ob-
lidar fins a quin punt les decisions dels governs per fer
front a les conseqüències sanitàries de la Covid-19 su-
posen, de retruc, l’eliminació temporal dels drets fona-
mentals de les persones. En aquest cas el dret a la inti-
mitat. El castell més sagrat de la persona, el seu domi-
cili, ha estat expropiat, violat. No és una opinió. És un
fet. Una altra cosa és que amb la pandèmia pel mig s’hi
pugui estar a favor, en contra, o no sap no contesta. Però
el fet no canvia: el castell sagrat de la persona, casa seva,
ha estat expropiat.

No ens ve de nou. El primer confinament va ser molt
pitjor. Llavors vam convertir els domicilis en presons. No
és que no poguéssim obrir la porta a tercers, és que no
ens la podíem obrir a nosaltres mateixos per sortir-ne. 

Podríem no quedar-nos aquí. Si fa la llista de deci-
sions que ni tan sols imaginava que algun dia no podria
prendre per vostè mateix, no donaria l’abast. Entre elles,
moltes que només són molèsties –no poder anar on
vols–, altres que poden convertir-se en un veritable pro-
blema de subsistència –no poder treballar– i algunes que
qüestionen les bases de la nostra societat pretesament
humanista –no poder acompanyar els malalts en els seus
moments més complicats o donar la mà als nostres morts
per acomiadar-los com voldríem–. 

Són coses de la Covid-19 i de la manera de fer-hi
front. No hi ha judici en la descripció, però val la pena
almenys deixar escrit què suposa. El resum ve a ser que
com a individus hem estat anorreats temporalment, que
les nostres vides han quedat en mans de les decisions
col·lectives que pren el governant i que tot això ha pas-
sat amb l’aquiescència majoritària de la ciutadania, que
ho ha vist en general bé perquè l’objectiu final és pro-
tegir la nostra salut col·lectiva.

Les úniques crítiques que s’han sentit amb força han
estat de matriu econòmica. En la mesura que es limiten
els drets, l’activitat productiva i el consum se’n ressenten,
es destrueix el PIB, la gent s’empobreix, les empreses tan-
quen i, al final del carrer, serà tan gros el problema eco-
nòmic que també impactarà sobre la salut de les persones. 

Aquests arguments economicistes, sòlids, es van fer
un forat de seguida. I són els que expliquen els equilibris
que intenten fer els governs entre les mesures restricti-
ves i la necessitat d’obrir la mà. Qui millor ho ha expressat

és el mateix secretari de salut pública de la Generalitat,
Josep Maria Argimon, que va dir que si fóssim un país
ric, tot estaria tancat, però que no podríem pagar-ho. És
en aquest equilibri sanitari-econòmic que ens seguim mo-
vent. El millor exemple van ser les mesures aperturistes
del període nadalenc, sabent, com sabien els governs, que
se’n pagarien les conseqüències.  Així doncs, economia
i salut menjant-se tot el protagonisme. 

Però les qüestions referides als drets fonamentals de
les persones no han captat cap atenció a l’hora de deci-
dir les mesures que s’havien de prendre. No han tingut –i
no tenen– gens d’importància gairebé per a ningú. Gre-
gàriament s’ha acceptat que cal fer allò que calgui perquè
és en nom del bé i ja no hi ha res més a dir. Punt final. Però,
en canvi, resulta pertinent obrir aquesta conversa. I més
ara que l’amenaça de les noves soques del virus comen-
cen a fer evident que la sortida del túnel, que imaginàvem
propera, pot estar més lluny del que voldríem creure.

Per ridiculitzar aquest tipus de preocupacions sobre
els drets fonamentals –un d’ells convidar a casa qui et
roti per fer allò que et roti– sempre es podrà argumen-
tar que si et mors per culpa de la pandèmia, no tindràs
drets pels quals preocupar-te. I que, per això, davant d’un
tema sanitari no hi ha altre camí que circular sense mi-
rar pels retrovisors, perquè tots els mals que provoca-
ràs seran menors que el que procures evitar.

És un argument difícil de rebatre, certament. Però se-
gueix sense estalviar-nos les preguntes i, en particular,
quin és el nostre lloc al món en tant que individus, més
enllà de la col·lectivitat i l’obligat, obsessiu i en certa ma-
nera malaltís gregarisme de les societats modernes. 

Perquè té derivades profundes. Una d’elles, donar
per bo que mentre l’Estat omnipotent es preocupi per
nosaltres, tota la resta és qüestió menor i menysprea-
ble. I, per contra, la veritat és que, sense l’individu re-
sistint i mantenint el catàleg de drets que donen al seu
jo més íntim la capacitat d’actuar en llibertat, el nostre
món passa a ser impossible. I és el model xinès, auto-
ritari i dictatorial, el que es declara formalment gua-
nyador en tant que més efectiu per a algunes coses.

No exagerem. No hem arribat aquí i no cal esverar-
se més del compte abans d’hora. Però sense les preguntes
que seguim sense fer-nos i negant-nos a obrir el debat
permanent sobre drets fonamentals és més fàcil que hi
puguem anar lliscant. I ve a tomb de nou el senyor Jo-
sep Maria Argimon, que també ens ha avisat amb totes
les lletres que haurem de vigilar els governs de prop quan
tot això passi. Perquè, segons ell, s’hauran acostumat a
prendre decisions coercitives sense que ningú se n’ha-
gi queixat i això els pot resultar temptador. Si estem avi-
sats, almenys fem-nos les preguntes.

Sense l’individu 
resistint i mantenint 
el catàleg de drets 

que donen al seu jo més
íntim la capacitat 

d’actuar en llibertat, 
el nostre món passa 
a ser impossible. 
I és el model xinès,

autoritari i dictatorial, 
el que es declara

formalment guanyador 
en tant que més efectiu
per a algunes coses

“
“

per Josep Martí Blanch

La Covid i la violació dels domicilis
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@Pepm_Sanz: El que donaria per anar a la
tele espanyola i dir: Bueno, yo hablo caste-
llano, but I'm going to speak English because
I want everyone to be able to understand me.

@Edgar_Cotes: Haurem fracassat com a
poble si mai s’organitza un premi de litera-
tura de terror en català i no el bategem com
el Premi d’Horror de les Lletres Catalanes.

@Occat93: Avui han atracat la meva àvia
de 92 anys. Tercer cop en pocs anys. Tercer
cop que ha muntat tal pollastre i resis-
tència que no li han pres res. Espectacular.

Flaixos
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Laura Borràs
Junts per Catalunya

“Junts per Catalunya està més
a l’esquerra que els socialistes”

Badalona. Dijous 4 de febrer de 2021.
Dos quarts de nou del vespre. Tea-
tre Margarida Xirgu. La candidata de
Junts per Catalunya a la presidència
de la Generalitat, Laura Borràs, acaba
de fer un míting al costat del presi-
dent Puigdemont –via telemàtica–i
de Joan Canadell –presencialment–,
entre altres pesos pesants de la
seva candidatura. Fa menys d’una
setmana, en aquest mateix escenari
hi havia Oriol Junqueras i Pere Ara-
gonès demanant el vot per a ERC,
en un acte on es va deixar veure
Dolors Sabater (CUP). Curiosament,
tots ells noms que apareixeran en
aquesta entrevista. Una conversa
breu, però intensa, mantinguda en
un dels cors de l’àrea metropolitana
i que no podia començar sense par-
lar de la polèmica del dia.

Aragonès l’ha emplaçat a de-
manar disculpes per haver
dit que Junqueras està con-

demnat per corrupció. Ho vol fer?
Si es mira el vídeo del diari El País
[mitjà en el qual Borràs va fer
aquestes declaracions], es veu per-
fectament quin exercici es va fer de

manipulació. La frase és llarga, el
context ho explica i, per tant, si es
vol entendre el que jo vaig dir, és
molt clar. Si se’m vol fer dir el que
no vaig dir, que ho facin ells. Jo no
hi entraré. El respecte per a tots els
represaliats, presos i exiliats, sense
excepció i de tots els partits, no és
que el prediqui, sinó que el prac-
tico des de fa anys.

Per tant, no creu que hagi de de-
manar disculpes a ningú.
És que quan s’agafen les teves pa-
raules, es tallen, es treuen de con-
text i llavors resulta que a sobre ets
tu qui representa que has fet una
cosa que no has fet, doncs la veritat
és que jo vull aturar-ho aquí. No vull
dir-ne res més perquè no pugui tor-
nar a ser descontextualitzat.

També avui, la CUP ha dit que de-
manarà una “garantia absoluta i
verificable” que no hi ha cap
“ombra” de corrupció abans d’in-
vestir-la a vostè, si arriba el cas. La
pot donar, aquesta “garantia ab-
soluta i verificable”?
Jo la dono. Ho he dit sempre. De-
fenso la meva més absoluta inno-
cència. No hi ha cas. Dit això, ja sé
que no puc esperar un judici just a
Espanya, però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.

Confia en la CUP? Creu que l’in-
vestirien si fos la més votada?
Nosaltres treballem perquè els elec-
tors confiïn en nosaltres. El que
volem és guanyar-nos la confiança
de molta gent perquè Junts per Ca-
talunya tingui prou força per poder
governar bé.

Però en qualsevol cas necessitarà
aliances.
Cadascú haurà de decidir allà on
vol ser. Tothom haurà de veure de
quina manera contribueix a fer que
la voluntat popular que s’hagi ex-
pressat a les urnes es reprodueixi
després a les institucions. 

En una entrevista amb la xarxa de
periòdics Línia, Sabater deia que
amb Junts per Catalunya els se-
para el “neoliberalisme” i no acla-

ria si li donarien suport o no en
una hipotètica investidura.
Això és una decisió que hauran de
prendre ells. Jo ja n’he vist d’altres, de
decisions que ha pres la CUP. Molt
doloroses, per cert. I que han afectat
tot el país. Només he de dir un nom:
Jordi Turull. Per tant, els toca a ells
decidir on volen estar. Nosaltres es-
tarem sempre per poder fer un go-
vern independentista i posar per
davant de tot el que ens uneix i no
pas el que ens separa.

Un govern de Junts, Esquerra i la
CUP?
Un govern de totes aquelles forces
independentistes que treguin re-
presentació parlamentària. 

Pensa en el PDeCAT també?
Penso en les forces que acabin en-
trant al Parlament. 

Per què no es refereix mai al PDe-
CAT? Àngels Chacón l’acusa de fer
“joc brut”.
Jo no faig joc brut mai. Personal-
ment, sempre m’he referit a totes les
forces independentistes que obtin-
guin representació parlamentària.

Puigdemont deia aquest matí a
RAC1que, si ERC guanya les elec-
cions, vostès investiran Aragonès,

però condicionant-ho al fet que
els republicans tinguin un full de
ruta independentista. 
És que nosaltres ja hem viscut un
govern independentista que no ha
avançat cap a la independència. Per
tant, per compromís amb els nostres
electors, no podem repetir aquest
escenari. Cal trobar unes bases
noves per fer un govern fort en fun-
ció dels resultats de les urnes, però
on el fet determinant no sigui ser in-
dependentista, perquè ja ho érem
abans i no hem avançat, sinó voler
avançar cap a la independència.

Creu que Esquerra no té aquesta
voluntat?
Això ho ha de respondre Esquerra.
Nosaltres ja hem proposat què vol
fer Junts. És una proposta oberta, per
a tothom que hi vulgui ser. Nosaltres
hi serem, per avançar. Els altres que
decideixin on volen ser.

Esquerra ja ho ha respost: la seva
aposta és la “via àmplia”. La seva,
la “confrontació intel·ligent”. I la
CUP diu que totes dues són “solu-
cions màgiques”. No sembla que
l’entesa hagi de ser fàcil.
Nosaltres hi som per avançar. El nos-
tre model és el de l’1 d’Octubre. El de
la via catalana. Creiem que és el
model que ens permetrà posar per4

Arnau Nadeu
Fotografia: Eduardo Corria

“Nosaltres ja
hem viscut un
govern que no ha 
avançat cap a la
independència”
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3davant tot el que ens uneix per
aconseguir un objectiu. I a partir
d’aquí, quan aquest objectiu l’hà-
gim aconseguit, potser moltes per-
sones que no estàvem en política
tornarem pel camí que hem vin-
gut, recuperarem les nostres feines
i els polítics ja decidiran com ha de
ser aquesta República Catalana.
Però primer l’hem de tenir. I per
tenir-la hem de ser-hi tots. I Junts
per Catalunya oferim aquesta pos-
sibilitat. Hem posat sempre per da-
vant la unitat. No l’hem predicat,
l’hem practicat. Tenim al nostre in-
terior un ventall de transversalitat
que així ho acredita.

Vostès parlen d’activar la declara-
ció d’independència, però crec que
no ha acabat de quedar clar exac-
tament què i com ho volen fer.
Nosaltres hem parlat d’un procés,
l’inici del qual l’ha de marcar la con-
fiança dels electors i, per tant, ara
l’objectiu és aconseguir el 50% dels
vots i dels escons per tenir aquesta
força per avançar. Com? En primer
lloc, refrendant aquest compromís
al Parlament amb una resolució
que marqui aquesta carta de nave-
gació. I a partir d’aquí, treballar con-

juntament amb tothom i amb totes
les vies obertes. També la de la ne-
gociació, si és que l’Estat en algun
moment decideix ser democràtic
en lloc de només ser espanyol. Però
si aquesta via no prospera, el camí
cap a activar la declaració d’inde-
pendència és el que nosaltres pro-
posem. No proposem un quan, sinó
un què i un com.

D’acord, però permeti’m que ara
li pregunti pel quan.
L’important és el com, perquè això
determinarà que, quan ho fem, no
hàgim de recular. Que quan ho fem,
estiguem en disposició d’aconse-
guir la independència. Nosaltres
mantenim totes les vies obertes,
però els passos han de ser cap en-
davant. I per fer-ho hem de ser-hi
tots. Nosaltres hem fet una pro-
posta i no n’hem vist cap altra. Això
sí que és màgic. Creure que arriba-
ràs a la independència sense tenir
una proposta sí que és màgic. Nos-
altres som molt realistes. Tenim
dosis de realisme acumulades, des-
prés de l’1 d’Octubre, la presó, l’e-

xili... El que volem, precisament, és
deslliurar-nos de la repressió.

Quan parlen de “condicions sufi-
cients” per implementar la inde-
pendència, a què es refereixen?
En primer lloc, a la unitat. I després a
la força democràtica, que és la que
et dona la legitimitat. En qualsevol
país del món no ens plantejaríem si
més del 50% dels vots legitima o no
implementar el que s’ha decidit. Per
tant, quan hàgim transitat aquest
camí que li comentava, hàgim vist
que l’única sortida és l’activació de
la declaració d’independència i esti-
guem en disposició de defensar-la i
d’obtenir reconeixement interna-
cional, ho farem. L’activarem.

Mentrestant, vostè també ha pro-
mès bona gestió. Aquest matí,
per exemple, ha dit que vol aug-
mentar en 5.000 milions d’euros
els recursos sanitaris en els prò-
xims cinc anys. No és una qües-
tió menor, tenint en compte les
retallades en sanitat que va fer
Convergència.
Aquesta no és la nostra herència.
Junts per Catalunya és un partit
nou. No tenim drets electorals. Ens
hem guanyat els avals dia a dia en
les circumstàncies més fredes. El
nostre model és de futur. Ja hem
vist que la sanitat és fonamental i
nosaltres la prioritzarem. Quan diem
que volem gestionar i fer front a la
crisi de la Covid, però també ambi-
cionar la independència, és perquè
en una Catalunya independent
aquests recursos hi serien sense cap
problema. En canvi, en una Catalu-
nya autonòmica serà molt més difí-
cil. Però un govern ha de prioritzar i
és evident que nosaltres ho volem
fer en matèria de salut.

La sanitat, l’educació, les mesures
per revertir la crisi social i econò-
mica... són temes que a l’àrea me-
tropolitana, molt colpejada per la
situació actual, preocupen i poden
fer decantar el vot per un partit o
un altre. Per què un veí de Bada-
lona o de l’Hospitalet, per exem-
ple, ha de votar Laura Borràs?
Perquè volem ser un govern que
escoltarà la gent. Que voldrà conèi-
xer les seves necessitats de primera
mà i a partir d’aquí actuar, generant
una xarxa de protecció de la vulne-
rabilitat que és fonamental. Perquè
no ens podem permetre avançar
com a país deixant persones en-
rere. Nosaltres no volem deixar
ningú enrere. Jo tinc sempre molt
present la Muriel Casals quan deia
que, “per poder tenir un estat del
benestar, primer ens cal un estat”.
És obvi que amb les eines actuals
tenim moltes mancances. Però
traurem recursos d’allà on calgui
per fer front a la situació actual. Per
exemple, donant ajuts directes a les

petites i mitjanes empreses, perquè
això és el que està aguantant en
aquests moments moltíssimes fa-
mílies. Nosaltres farem polítiques
per a la vida. Per a la gent.

A l’àrea metropolitana, els últims
anys no han sigut gaire bons per
al seu partit. Només cal veure
aquesta ciutat [a Badalona tenen
un únic regidor] o l’Hospitalet o
Cornellà, on no tenen representa-
ció. Creu que podrà guanyar-se la
confiança d’aquest territori?
Nosaltres aprenem dels errors que
s’hagin pogut cometre en el passat,
però mirem endavant. Estem crei-
xent, la gent ens està fent confiança...
Som generadors d’il·lusió en un mo-
ment que es parla de molta desmo-
tivació i desafecció. La campanya de
recollida d’avals ens ha demostrat
que el nostre projecte il·lusiona,
també a l’àrea metropolitana. Jo
confio en tota aquesta gent que se
m’acosta i em diu que seré la pri-
mera presidenta de la Generalitat.
Som portadors d’esperança.

Puigdemont deia el 2017, en una
entrevista amb la xarxa Línia, que
“l’àrea metropolitana és una es-
tructura d’Estat” i que “Catalunya
es juga el seu futur aquí”. Creu que
s’ha actuat prou en conseqüència
durant aquests anys?
Segurament no, i per això treballem
i hem de treballar més. Jo li puc as-
segurar que sí que l’he recorregut
molt. Subscric plenament les pa-
raules del president Puigdemont i,
si no hem treballat prou, tenim tota
l’energia per fer-ho encara més a
partir d’ara. Nosaltres volem una re-
alitat metropolitana forta.

Potser el fet que persones com
Joan Canadell facin propostes con-
siderades de dretes [eliminar l’im-
post de successions, per exemple]
i altres, com Jordi Sánchez, situïn
Junts com un partit de centrees-
querra no ajuda que els electors
tinguin clar què estan votant en
l’eix esquerra-dreta amb vostè.
Els nostres votants ens situen al cen-
treesquerra. Així ho demostren els
estudis sociològics que s’han fet. I el
millor termòmetre per saber com
són els partits és allà on els seus vo-
tants els ubiquen. Nosaltres estem
més a l’esquerra que els socialistes i
fem polítiques més progressistes que
el govern que necessita dir-se’n per-
què només progressa en repressió. 

Vostè personalment es considera
de centreesquerra?
A mi les etiquetes no m’agraden. El
que és important és que persones
d’un espectre ideològic molt ampli si-
guem capaces de treballar plegades
i de posar-nos d’acord per avançar.
Això és el que necessita el país i el que
representa Junts per Catalunya.<

Entrevista

– ¿Pot donar una “garantia
absoluta i verificable” que 
no hi ha cap “ombra” de
corrupció, tal com ja ha dit 
la CUP que li demanarà en el
supòsit d’haver-la d’investir?

– Jo la dono. Defenso la meva
més absoluta innocència. 
Dit això, ja sé que no puc
esperar un judici just a Espanya,
però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.

“Arribar a la independència sense
tenir una proposta sí que és màgic”

“En qualsevol
país no ens
plantejaríem si
el 50% dels vots
legitima o no”
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ENSENYAMENT4Gran notícia
per a les famílies i els alumnes de
l’Escola Can Clos. Després d’una
llarga reivindicació per evitar el
tancament del centre, tal com
preveia el Consorci d’Educació de
cara al curs 2022-23, finalment es
mantindrà obert, tal com va anun-
ciar el 27 de gener el Consorci.

L’anunci el van conèixer
aquell mateix dia les famílies en
una trobada que es va celebrar
conjuntament amb la comissio-

nada d’Educació de l’Ajunta-
ment, Maria Truñó, i el regidor
del Districte, Marc Serra. Des
del Consorci d’Educació expli-
quen que el canvi de parer va

acompanyat “d’un compromís
formal per a la millora de l’equi-
pament per part de l’Ajunta-
ment”. El consistori hi farà una
inversió d’1,5 milions d’euros per
a diferents millores que comen-
çaran l’estiu que ve i admet que
el canvi d’opinió ha estat a causa
de la reivindicació de les famílies.

Fins ara la intenció era que
tots els alumnes d’aquest centre
es traslladessin a l’Escola Enric

Granados, on es van fer millores
per poder fer la fusió. Des de
l’AMPA Can Clos han celebrat la
notícia amb molta alegria. “Som
una gran família i estem d’enho-
rabona”, han afirmat.

D’altra banda, l’escola va ce-
lebrar l’1 de febrer el seu 50è ani-
versari. L’efemèride ha anat
acompanyada de l’estrena d’un
nou logotip dissenyat per Ra-
món Moreno.

La reivindicació de les famílies ha donat els seus fruits. Foto: AMPA Can Clos

L’Escola Can Clos guanya 
la batalla i seguirà oberta

» La reivindicació de les famílies aconsegueix salvar el centre
» El consistori hi invertirà 1,5 milions per fer-hi diferents millores

Futur incert per a l’emissora
Ona de Sants-Montjuïc

RÀDIO4L’emissora de ràdio Ona
de Sants-Montjuïc viu un mo-
ment complicat, ja que d’aquí a un
any haurà d’abandonar la seva ac-
tual seu del carrer Premià. El
motiu és que el contracte de llo-
guer s’acaba i la propietat de la fin-
ca ha d’instal·lar un ascensor i ne-
cessita una part d’on ara hi ha els
estudis de l’emissora.

Tot plegat dibuixa un escena-
ri complicat, ja que l’emissora està
passant per un moment com-
plex a causa dels efectes de la pan-
dèmia, cosa que ha fet empitjorar
la seva situació econòmica. “El
problema és que el gener del
2022 hem de tenir un emplaça-
ment nou per a tot el taller de rà-
dio i per a una antena de 15 me-

tres que hem de traslladar”, afir-
ma el director d’Ona de Sants-
Montjuïc, Man Hoh Tang, en de-
claracions a Betevé. Al mateix
temps, recorda que són una en-
titat autogestionada i que actual-
ment no tenen la capacitat eco-
nòmica per trobar un nou local i
fer tot el trasllat.

La situació ha provocat que l’e-
missora hagi demanat ajuda al
Districte. L’escenari ideal seria
aconseguir una cessió d’un local
amb un lloguer assequible o, si
això no fos possible, compartir un
espai amb altres entitats. Per úl-
tim, també hi hauria l’opció de
trobar un local i tornar a posar en
marxa el senyal de l’antena, però
aquesta opció és més cara.

ART URBÀ4L’Ajuntament va
anunciar ahir que es restituirà el
mural del parc de les Tres Xe-
meneies del Poble-Sec que es va
esborrar “per error” i que s’ha-
via pintat el cap de setmana per
denunciar l’empresonament del
raper Pablo Hasél. L’obra con-
sistia en la cara del rei emèrit
Juan Carlos i diferents missatges
de protesta. 

La polèmica va esclatar di-
lluns quan va començar a cór-
rer la imatge del mural esborrat.

Els serveis de neteja municipals
ho van fer per ordre de la Gu-
àrdia Urbana, segons van ex-
plicar des del consistori. Des-
prés de tot el rebombori creat,
el regidor Marc Serra va afirmar
ahir que s’ha arribat a un acord
amb l’autor (Roc BlackBlock) i
l’entitat que gestiona aquestes
accions (Rebobinart) perquè es
pugui tornar a pintar. Serra va
assegurar que la decisió presa
no obeïa a “indicacions políti-
ques” en cap cas.

Pel que fa a la reconstrucció
dels fets, Serra va afegir que
s’està “analitzant” com i per què
es va decidir esborrar el mural.
De fet, va subratllar que s’està
parlant amb tots els serveis per
veure què ha fallat. Així, creu que
s’ha evidenciat que cal “un pro-
tocol millor” que doni “segure-
tat als operadors que han de
prendre aquestes decisions”. 

De moment, l’artista encara
no ha decidit si acceptarà tor-
nar-lo a pintar. 

L’emissora té la seu al número 15 del carrer Premià. Foto: Google Maps

“Haestat unerror”

Dos operaris esborrant el mural on es veia el rei emèrit. Foto: Twitter

Cultura | 120 anys del naixement de La Bella Dorita
Al llarg d’aquest mes de febrer diverses entitats i equipaments del Poble-sec
celebren el 120è aniversari del naixement de María Yáñez ‘La Bella Dorita’, la
famosa vedet que durant molts anys va ser considerada la reina del Paral·lel.

El Consorci d’Educació
volia traslladar els
alumnes a l’Escola
Enric Granados
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CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 38610 de febrer del 2021 

Associació de Comerciants

Creu Coberta
Creu Coberta, preparada per al 
Carnaval i els Enamorats
PER DIJOUS GRAS!
Podeu trobar cansalada, botifarra d’ou, llardons i altres delicades
especialitats a les nostres xarcuteries i cansaladeries:

- Gust Ibèric (Mercat. Parada 160/161)
- Xarcuteria La Muntanya (Creu Coberta 45)
- Carnisseria Mari Carme (Mercat. Parada 156/157)
- Carnisseria Xavi (Mercat. Parada 159)
- Manolita. Polleria i ous (Mercat. Parada 131/133)

PER ALS VOSTRES ENAMORATS!
Flors, joies, roba, videojocs i qualsevol obsequi pot ser ideal per a la persona estimada. Fins i tot, un bon dinar 
a un restaurant, ara que deixen ampliar l’horari. Com a proposta d’aquestes setmanes, us oferim:

- Flors M.Dolors Arumí (Mercat. Parada exterior 86)
- Puki bijuteria (Mercat. Parada exterior 82)
- Joieria River (Creu Coberta 56)
- Joieria Marqués (Creu Coberta 87)
- Joieria Balbàs (Creu Coberta 88)

Si voleu conèixer tota la nostra oferta en roba, llar i també 
els restaurants on poder gaudir d’un dinar romàntic, 
visiteu el nostre web www.creucoberta.com 

Durant aquests dies coincideix l’inici de les festes del Carnaval amb el 14 de febrer, Dia dels Enamorats.
Per això, Creu Coberta us ajuda a trobar els millors regals, propostes i idees per a aquestes celebracions
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Associació de Comerciants

Creu Coberta
Els Mossos agraeixen 

la col·laboració 
de Creu Coberta

En una visita a l’eix comercial, l’inspector de la Comissaria de Sants-Montjuïc,
Jordi Fàbregas, i la responsable de l’Oficina de Relació amb la comunitat, 

M. Àngels Farré, varen entregar un diploma d’agraïment al president de l’eix,
Lluís Llanas, per la seva implicació amb la distribució del Calendari Solidari, 
que enguany s’ha fet en favor de l’Associació d’Amics i Familiars de Nens 

Oncològics de Catalunya, Afanoc. Moltes gràcies!

“Els delictes a Sants-Montjuïc 
han disminuït un 40%”

Entrevista al comissari Jordi Fàbregas

A què es deu l’agraïment que feu a l’eix comercial, comissari?
Heu venut 100 exemplars del calendari dels Mossos d’aquest 2021, i això
és d’agrair. De fet, heu estat col·laborant en aquesta distribució des del
primer any. Són uns calendaris amb fotografies que fem els Mossos amb
ciutadans, en diversos espais, i els ingressos de la seva venda van a
parar a Afanoc.

Com ha estat la Campanya de Nadal per als Mossos?
Aquesta ha estat una campanya atípica. Anteriorment fèiem patrulles mix-
tes entre els Mossos i la Guàrdia Urbana, però enguany no s’ha pogut fer
per seguretat sanitària. Tampoc hi ha hagut turisme i, per tant, la tipolo-
gia dels delictes també ha canviat molt. Hem tingut diversos robatoris

amb violència a la gent gran localitzats al barri de la Marina. En vàrem de-
tenir l’autor i ara és a la presó.

Hi ha hagut menys delictes?
Al Districte hi ha hagut un 40% menys de delictes que un any normal.
Una xifra molt similar a la mitjana de tot Catalunya. 

Com s’han portat els veïns amb el confinament?
En general, bé. Ara es comença a incrementar el nombre de “festes ca-
solanes”. No hi ha hagut raves importants al districte, però sí nombroses
actuacions per trobades amb massa persones, fins i tot un parell amb 50
o 60 persones, sobretot per Cap d’Any.

Informació sobre 
la cita prèvia
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Entrevista

Les enquestes els dibuixen
un escenari amb uns resul-
tats molt discrets, similars

als del 2017. Per què creu que el
missatge d’En Comú Podem no
acaba de quallar?
Les enquestes s’han d’agafar amb
pinces. Són una foto fixa i, en
aquesta ocasió, l’abstenció pot ser
alta i hi ha molts indecisos. De fet,
ens preocupa que hi pugui haver
molta gent que no vagi a votar. Dit
això, la ciutadania reclama un can-
vi i per aconseguir-lo s’ha d’anar a
votar. Estem intentant que el can-
sament col·lectiu no ens aturi.

Parla de canvi. El lema de la seva
campanya és ‘El canvi que Cata-
lunya mereix’. Sembla que els mis-
satges contundents dels últims
anys de Pablo Iglesias i Ada Colau
han quedat enrere.
Depèn de com es miri. És cert que
la paraula canvi es fa servir molt en
política, i que pot semblar recurrent,
però quan parlem de canvi parlem
de canviar la forma de governar i de
fer les coses diferent. Volem posar
la gent al centre de les polítiques,
i un exemple d’això és que la sani-
tat sigui 100% pública.

S’està parlant molt dels pactes
postelectorals. Si han de triar en-
tre Salvador Illa (PSC) o Pere Ara-
gonès (ERC), a qui li donarien el su-
port per ser president? Per Laura
Borràs (JxCAT) ja no li pregunto.
Parlar de formes concretes amb la
quantitat d’indecisos que hi ha és
complicat.  Ara mateix estem centrats
en aquesta bossa de votants perquè
creiem que poden ser determinants.

Però si volen governar hauran de
pactar.
Volem un Govern d’esquerres on els
comuns siguem forts per poder tan-
car un bon acord. Sempre hem dit que

això no va de qui té més vots i que cal
estar a l’altura del que la gent espera
d’aquestes eleccions, que és un can-
vi de Govern i de forma de governar.

Un tripartit amb el PSC i ERC,
però, sembla complicat. ERC ha dit
que no ho preveu “en cap cas”. No
sé si temen que els republicans i
JxCAT es tornin a entendre mal-
grat les seves diferències.
Aquí és on insistim en la responsa-
bilitat. Les entitats i els moviments
socials parlen d’una dècada per-
duda en polítiques socials i cal re-
cordar que ERC ha estat governant
des del 2015. Per no parlar del que
ha passat amb la pandèmia, les re-
sidències... JxCAT i ERC s’han tirat els
plats pel cap en un moment com
l’actual.  Si es repeteix aquesta fór-
mula, hi haurà molta decepció.
Nosaltres demanem responsabilitat

quan veiem aquests vetos creuats
entre ERC i el PSC, perquè si no és
ara no serà mai. No podem tenir el
mateix veient com s’ha gestionat la
pandèmia i amb ERC no fent res per
revertir les retallades convergents.

Amb vostès governant, la gestió
de la pandèmia hauria anat millor?
A tots ens va agafar de nou i cada dia
s’ha hagut d’anar improvisant. Tot-
hom ha fet el que ha pogut. Però el
Govern, ara que gairebé fa un any de
la pandèmia, no ha enfortit prou els
serveis públics i no ha estat del tot
transparent. Encara hi ha coses que
no sabem sobre les residències. Jo
tinc responsabilitats al Districte de
Ciutat Vella [de Barcelona ] i he po-
gut comprovar l’opacitat del Go-
vern. Nosaltres això ho hauríem fet
diferent, i ha faltat més diàleg amb
els ajuntaments, el territori... De ve-

gades ens fa por la desconnexió del
Parlament amb la ciutadania. Ha
faltat més humanitat.

Per tancar la qüestió dels pactes i
la investidura: un escenari amb
Salvador Illa de president amb els
seus vots i els de Cs, PP i Vox, si els
números surten, el contemplen?
No. I gairebé no cal afegir res més.
Ens retreuen molt els vots de Valls a
l’Ajuntament, però nosaltres no po-
dem determinar qui vota a qui. No
es poden acceptar o no acceptar els
vots en una investidura. La respon-
sabilitat és amb qui t’ajuntes després.

Fa pocs dies la candidata de la
CUP, Dolors Sabater, ens deia
que “els comuns han perdut l’es-
perit del 15-M”.  Ja sé que em dirà
que això no és cert, però creu que
la gent del 15-M es pot veure re-
flectida en En Comú Podem?
Crec que continuem tenint l’espe-
rit del 15-M, però amb el valor
afegit d’haver passat per les insti-
tucions. Hem estat capaces de
veure les complexitats de governar,
que de vegades poden semblar ex-
cuses, però no ho són. Hi ha resis-
tència als canvis per mantenir l’sta-
tu quo. Pel que fa al relat, tenim un
horitzó clar i mantenim la indig-
nació, però hem de tenir la capa-
citat de fer possible les coses. A Bar-
celona hem vist que l’horitzó hi ha
de ser, però també les fórmules del
mentrestant.

La veig realista.
Amb l’habitatge, per exemple, hem
tingut una capacitat d’acció baixa,
però hem fet molts pisos públics. La
valentia política no ha fet que s’atu-
rin els desnonaments, però hem
creat la figura de l’acompanyament
i, quan hem anat de la mà amb les
entitats, s’ha aprovat la llei per regular
els lloguers. Veiem que es presenten
recursos perquè el sistema és fort i
l’statu quono canvia de la nit al dia.

En la mateixa entrevista, Sabater
els acusava d’anti independen-

tistes. Creu que el votant inde-
pendentista els percep així?
Hi ha polarització, però els discursos
de o blanc o negre no aporten res,
perquè hi ha molts grisos. El 2015
vam defensar el referèndum i hem
denunciat la situació dels presos
polítics. Aquesta retòrica no ajuda.

Ara que parla del referèndum, la
seva cap de llista, Jéssica Albiach,
diu que el defensen, però que ara
“no és el moment de generar ex-
pectatives”. 
En un moment com l’actual, amb
una crisi sanitària, econòmica i social,
i havent vist que qüestions que
eren competència de la Generalitat
no s’han gestionat bé, l’objectiu ha
de ser canviar el model econòmic i
assegurar el benestar de la gent.

Està fent un “ara no toca”.
La prioritat de la Generalitat han de
ser els serveis públics. Això no vol dir
que no es pugui seguir treballant en
altres qüestions, com demostra la fei-
na que està fent Jaume Asens amb
la reforma del delicte de sedició.

Però el PSOE hi acabarà donant su-
port? També hi ha sobre la taula
l’indult als presos polítics.
Si Podemos no fos al govern espa-
nyol, de tot això no se’n parlaria. So-
bre el delicte de sedició, l’única
proposta per reformar-lo que hi

ha sobre la taula és la nostra. Hi ha
resistències al PSOE però seguirem
lluitant. I sobre l’indult, va molt
més lent del que voldríem i estem
pressionant tot el que podem.

Ha fet referència a la sanitat en di-
versos moments. Al seu programa
la situen com a primera prioritat
i aposten perquè la despesa sa-
nitària en funció del PIB sigui del
7%, quan ara no arriba al 5%. Hi
ha els diners per fer-ho?
Això depèn de tenir unes finances
públiques més fortes. Cal aug-
mentar la pressió fiscal a qui més té.
És de justícia enfortir els serveis
públics amb un augment d’impos-
tos, com per exemple el de patri-
moni o per tenir habitatges buits.

Vostè fa 14 anys que viu aquí i
aquestes eleccions seran les pri-
meres en les quals podrà votar. Hi
ha un milió de residents a Catalu-
nya que no podran fer-ho perquè
no tenen la nacionalitat espa-
nyola. No és un tema menor...
L’horitzó ha de ser canviar la llei. Però
mentrestant cal visibilitzar aquest mi-
lió de persones i aquí és clau el pa-
per de la ciutadania amb iniciatives
com la de Casa Nostra Casa Vostra.

Ara són al govern de l’Estat.
Sí, però la cartera d’immigració és
del PSOE. No ho oblidem.

“Encara hi ha coses
que no sabem sobre

les residències”
Jessica González / Número 3 de la llista d’En Comú Podem

González fa el salt a la política nacional per primera vegada després d’haver entrat 
a l’Ajuntament de Barcelona durant aquest mandat. Amb només 31 anys, confessa
que arribar al Parlament li fa respecte, però que al mateix temps suposa un repte. 

Un dels seus objectius és aportar una visió de gènere i antiracista a la cambra catalana.

Albert Ribas
BARCELONA

Perfil | Una catalana de Barranquilla
Jessica González va arribar a Barcelona fa 14 anys per estudiar Ciències Polítiques a la Universi-
tat Pompeu Fabra des de Barranquilla (Colòmbia). Ha treballat com a investigadora i formado-
ra al Tercer Sector i actualment és consellera tècnica al Districte de Ciutat Vella de Barcelona.

“Seguim tenint l’esperit 
del 15-M, però amb 
el valor afegit del pas
per les institucions”

Foto cedida
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HOSTALERIA4El Gremi de Res-
tauració ha qualificat de “relaxa-
ció testimonial” l’ampliació de
l’horari dels bars i restaurants
anunciada el 4 de febrer i que sig-
nifica que hi hagi una hora més
per esmorzar (7.30 h-10.30 h) i
una hora més per dinar (13.00 h-
16.30 h) des del 8 de febrer. 

En un comunicat, l’entitat
assegura que les franges d’es-
morzars i dinars “impossibiliten
dissenyar els torns de personal de
forma adequada”. El director del

Gremi, Roger Pallarols, ha asse-
gurat que la Generalitat “pretén
allargar eternament l’actual atu-
rada de l’economia” i ha acusat

Salut de “viure d'esquena a la re-
alitat i al drama que viuen milers
d’empreses i famílies”.

Per la seva banda, PIMECo-
merç i Foment Comerç conside-
ren “insuficients” les noves me-
sures, especialment pel que fa als
comerços i a la restauració. Les
dues patronals veuen “adient”
l’ampliació comarcal del confi-
nament per “acabar amb l’aïlla-
ment comercial de milers d’esta-

bliments”, però avisen que els
nous horaris per a bars i restau-
rants segueixen “ofegant els pro-
fessionals” perquè no permeten
“operar dins un marge de viabi-
litat dels negocis”. Al mateix
temps, reclamen que s’hauria de
permetre l’obertura del comerç en
cap de setmana i la dels establi-
ments de més de 400 metres
quadrats, si cal, en aquest cas,
amb acotament d’espais.

Roger Pallarols veu insuficients els canvis. Foto: Roger Cadanet/ACN

Els restauradors lamenten que
el canvi d’horari és “testimonial”

Pandèmia | La Cambra demana 662 milions a l’Estat
La Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat al govern espanyol un nou fons Covid per
compensar amb 662 milions d’euros els sectors més afectats per les restriccions. Segons

l’entitat, les restriccions han causat unes pèrdues a aquests sectors de 2.071 milions.

Una victòria i tres derrotes en els
quatre partits de la fase de grups
de l’Euro League de waterpolo.
Aquest ha estat el saldo final
del Mediterrani de Marc Co-
mas, que s’acomiada de la seva
aventura continental aquesta
temporada 2020-21.

L’únic triomf, de fet, va arri-
bar dijous passat en la primera
jornada, contra les amfitriones,
el Verona (11-13). L’endemà, el
Medi perdria contra el Kirishi
(campió d’Europa els cursos
2016-17 i 2017-18), de manera
que el partit contra el Mataró de
dissabte es convertia en una
mena de final anticipada.

Les de Comas, però, acaba-
rien perdent contra les mares-
menques en un partit amb poca
producció ofensiva (6-5), de ma-
nera que el partit de diumenge
contra el Budapest (11-16) va

ser ja instranscendent a efectes
de classificació.

Ara, doncs, toca tornar a po-
sar els cinc sentits en la Divisió
d’Honor, que apura les dues dar-
reres jornades de la seva prime-
ra fase. Aquest dissabte a la tar-
da el Medi visitarà la piscina del
Boadilla, mentre que l’últim par-
tit d’aquest primer tram serà a la
piscina del CN Sabadell.

EL MASCULÍ, TERCER
El sènior de Jahzeel Martínez,
per la seva banda, finalment ha

acabat la primera fase en la ter-
cera posició del seu grup (em-
patat a punts amb el CN Catalu-
nya), de manera que jugarà amb
els altres cinc millors de la cate-
goria en la segona fase d’aquest
curs 2020-21.

L’equip, a més, haurà de
compatibilitzar la lliga amb l’en-
frontament dels vuitens de final
de l’Euro Cup contra el CN Sa-
badell. L’anada es jugarà al Va-
llès el pròxim dissabte 27, men-
tre que l’eliminatòria es resoldrà
a la Josep Vallès el 6 de març.

Acaba l’aventura continental
del sènior femení del Medi

Pau Arriaga
SANTS-BADAL

Bàsquet | Sisena derrota del JAC a la lliga EBA
Ple de derrotes en la primera volta. El JAC continua millorant en cada 
partit que juga, però encara no ha aconseguit cap triomf. El pròxim 
repte per al conjunt lila serà dissabte 20, a casa, contra la UE Barberà.

Les de Marc Comas van guanyar un dels quatre partits a Verona. Foto: CEM

Esports

CULTURA4Després de les res-
triccions patides durant les últi-
mes setmanes, les llibreries ja po-
den tornar a obrir sense limita-
cions horàries gràcies als canvis
anunciats per part del Govern el
passat 4 de febrer.

Les restriccions que es van
aprovar després de Nadal van
provocar que les llibreries de
menys de 400 metres quadrats
haguessin de tancar els caps de
setmana i les que passaven

aquesta mida van haver d’a-
baixar la persiana cada dia. Així
doncs, el 4 de febrer l’executiu
català va anunciar que el Go-
vern passava a considerar les lli-
breries “establiment cultural”,
cosa que significa que queden al
marge de les mesures restricti-
ves que afecten els comerços. Sí
que es mantenen les limita-
cions d’aforament.

Des del Gremi de Llibreters
han celebrat la decisió. 

Les llibreries ja poden obrir
sense restriccions horàries

Les restriccions del comerç ja no afecten les llibreries. Foto: ACN

Doble derrota del BCN Sants
contra el CH Palautordera

El sènior femení de
l’Handbol BCN Sants
ha començat el segon

mes de l’any amb una doble der-
rota contra el líder del grup A de
la Lliga Catalana, el CH Palau-
tordera. Les de Pablo Camarero
van perdre els dos primers par-
tits d’aquest curs 2020-21 contra
les vallesanes, el primer de forma
clara (29-19) i el segon plantant
més batalla (20-24), després d’a-

nar manant durant diferents fa-
ses del partit.

La lliga s’atura aquest cap de
setmana, de manera que el con-
junt santsenc tindrà gairebé un
mes per preparar la seva pròxima
doble cita, ja que en la jornada
dels dies 20 i 21 d’aquest mes l’e-
quip descansarà. El BCN Sants
tornarà a la competició el primer
cap de setmana del mes que ve,
contra l’Handbol Ribes.

El Sants de Tito Lossio torna 
a la feina després del positiu

Després de dos caps de
setmana sense lliga de fut-
bol per culpa del corona-

virus, la UE Sants de Tito Lossio
torna als entrenaments i es pre-
para per tornar a la competició. 

Els blanc-i-verds han hagut
d’aturar-se per un positiu de co-
ronavirus, que els va impedir vi-
sitar el Girona B en la darrera jor-
nada de gener i jugar a l’Energia
contra la Fundació Esportiva

Grama, en el millor moment dels
darrers anys, quan els santsencs
havien encadenat tres victòries
consecutives, la millor ratxa his-
tòrica a Tercera.

Així, pendent de saber quan
es recuperen aquests dos partits,
la UES viatjarà al Vallès Oriental
aquest diumenge per jugar al
camp de l’EC Granollers. El se-
güent partit a casa hauria de ser
contra el Cerdanyola FC.

Bars i restaurants
poden obrir una hora
més en la franja
d’esmorzars i dinars

Comerç
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4El govern espanyol ha aprovat al
Consell de Ministres un nou reial
decret que reforma (i millora) el sis-
tema de pensions. 

D’una banda, s’ha donat llum
verda a un nou complement per a
pensionistes de gairebé 400 euros
anuals per cada fill, des del primer,
amb l’objectiu de “reduir la bretxa
de gènere en les pensions”, tal
com ha dit el ministre d’Inclusió, Se-
guretat Social i Migracions, José
Luís Escrivá. D’altra banda, s’han fle-
xibilitzat els criteris per accedir a l’in-
grés mínim vital.

Són mesures per aconseguir un
sistema de pensions més just per
ajudar una població que pateix les
conseqüències socials i econòmi-
ques de l’emergència sanitària que
ha provocat el coronavirus.

AJUDES PER CADA FILL
El nou complement que rebran els
pensionistes per maternitat o pa-
ternitat s’aplicarà a partir del primer
fill (fins ara era a partir del segon
descendent) i serà d’uns 28,5 eu-
ros al mes en catorze pagues, és a
dir, d’uns 400 euros l’any. Segons
informen des del Ministeri de Se-
guretat, el fet que passi a aplicar-

se a partir del primer fill donarà ac-
cés a gairebé 30.000 persones més
i beneficiarà “especialment les pen-
sions més reduïdes”.

BRETXA DE GÈNERE?
Però per què el govern espanyol
diu que aquestes modificacions
serviran per combatre la bretxa de
gènere en les pensions? 

Anem a pams: fins ara, el sis-
tema reconeixia aquest comple-
ment només a les dones que fos-
sin mares de dos o més fills i que
tinguessin dret a la pensió d’inca-
pacitat, jubilació o viduïtat. El mi-
nistre Escrivá –que ha detallat que

la bretxa de gènere en les pensions
és del 30% i que la voluntat és que
sigui inferior al 5%– ha explicat
quan s’origina aquesta desigualtat:
“Després de la maternitat del pri-

mer fill”. Això passa perquè, en els
dos anys següents, hi ha una cai-
guda de les percepcions salarials
que deriva a llarg termini en la re-
ducció de la pensió. 

Escrivá també ha assegurat
que, tot i que tant homes com do-
nes tindran dret al nou comple-
ment, es calcula que un 98% dels
beneficiaris seran dones. El podrà
percebre el membre de la parella
que “acrediti un perjudici en la
seva carrera professional després

del naixement del fill o fills” i, en cas
que cap dels dos ho pugui acredi-
tar, el dret se li reconeixerà a la mare
o al progenitor amb una pensió
menor si es tracta d’una parella del
mateix sexe.

L’INGRÉS MÍNIM VITAL
Pel que fa a l’ingrés mínim vital,
es flexibilitza el concepte d’Uni-
tat de Convivència per tal de fa-
cilitar l’accés a aquesta prestació.
Segons el Ministeri, es facilita

l’accés a l’ingrés mínim vital a per-
sones que viuen a centres resi-
dencials de caràcter no perma-
nent, com albergs o cases d’aco-
llida. També s’introdueix el con-
cepte “unitat de convivència in-
dependent” en casos de violèn-
cia masclista, divorci o separació
i desnonament. Per últim, es pos-
sibilita que situacions determi-
nades difícils d’acreditar puguin
ser certificades per serveis socials
i per entitats col·laboradores.

» El Consell de Ministres aprova un complement per a pensionistes de 400 euros l’any per fill
» També es tira endavant la flexibilització dels criteris per accedir a l’ingrés mínim vital

S’aprova un complement de 400 euros anuals per cada fill, des del primer, per reduir la bretxa de gènere. Foto: Pexels

Un sistema de pensionsmés just
Pàgines especials

El nou complement
per fill beneficiarà
sobretot les dones
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SANT ANDREU/ En entrar a la parròquia de
Sant Pacià, al barri de Sant Andreu de Palo-
mar, la mirada de seguida se’n va al terra. El
mosaic que el decora, elaborat pel mar-
brista Luigi Pellerin, és un disseny d’Antoni
Gaudí  que té molt poc a veure amb la seva
etapa modernista –la més coneguda– però
que crida igualment l’atenció de tothom
qui el veu. Està fet de marbre i gres de dife-
rents colors seguint formes geomètriques:
s’hi poden trobar motius florals i la repre-
sentació de les lletres alfa i omega, símbols
del principi i la fi segons l’Apocalipsi.

Projectada l’any 1879 per l’arquitecte
andreuenc Joan Torras Guardiola, mestre
de Gaudí a l’Escola Provincial d’Arquitec-
tura, la parròquia de Sant Pacià es va aca-
bar el 1881 en estil neogòtic. Inicialment,
aquest temple situat al número 27 del car-

rer Monges era la capella del convent-
col·legi de la Congregació de Religioses de
Jesús i Maria. En marxar a Sant Gervasi, les
religioses van vendre l’edifici als Germans
de les Escoles Cristianes, els maristes, que
hi van instal·lar el seu noviciat i una escola
per a nois. 

TESTIMONI DE LA HISTÒRIA
Però la història tenia altres plans per a l’e-
difici: durant la Setmana Tràgica de 1909,
l’endemà de la crema de la parròquia de
Sant Andreu, els revoltats el van assaltar, el
van saquejar i, finalment, el van incendiar.
Després, els maristes van vendre tota la
finca i la capella es va utilitzar com a ma-
gatzem de gra i llegum fins al 1923, en què
el bisbat de Barcelona va comprar el tem-

ple. L’any següent, per la festivitat de Sant
Pacià, va inaugurar-se la nova tinença par-
roquial, dependent de la parròquia de Sant
Andreu. Sant Pacià, finalment, va esdeve-
nir parròquia el 1930. 

El 1936, el comitè revolucionari local de
Sant Andreu va confiscar els locals parro-
quials i el temple es va convertir en menja-
dor popular amb el nom de Menjadors
Durruti, funció que va acomplir fins al final

de la Guerra Civil. A la façana principal de
l’edifici, sota diverses capes de pintura, en-
cara s’hi poden distingir les sigles de la CNT
i la FAI. 

Finalment, el 1985 van inaugurar-se les
pintures murals d’Eudald Serrasolsas i el
Crist Ressuscitat, tallat per l’escultor Juan
Maria Medina Ayllón, a la capella del San-
tíssim. Els mosaics de Gaudí van ser restau-
rats el 1988 per Lluís Bru. 

HORTA – GUINARDÓ/ Masia rural, palau residencial, zoo-
lògic, seminari... Les múltiples facetes de la històrica Granja
Vella de Martí Codolar, i els seus terrenys, són una mostra
de l’evolució del districte d’Horta-Guinardó al llarg del
temps. A més, la barreja d’estils estètics que acumulen les
parets de l’edifici l’han convertit en una joia arquitectònica
protegida com a Bé d’Interès Cultural Local.

L’origen de la granja es remunta al segle XVII, quan el
districte d’Horta-Guinardó era eminentment rural i es va
edificar la masia Can Gausachs. Així es va mantenir fins que,
al segle XVIII, la va adquirir la família Milà de la Roca, que a
l’inici del segle XIX va convertir la masia en una casa senyo-
rial amb un estil afrancesat. Però no va ser fins a la meitat del
segle XIX quan el nou propietari, Lluís Martí Codolar, i la seva
família van omplir els jardins d’animals exòtics, cosa que va
donar lloc al primer zoològic de Barcelona.

Amb tot, l’ambient rural, la mística religiosa i l’elegància
senyorial es combinen a la Granja Vella de Martí Codolar en
una harmonia sense estridències que continua fascinant.
La trobaràs a l’avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 15.

EIXAMPLE/ Si Cleòpatra, Maria Antonieta o Coco Cha-
nel visitessin avui la Dreta de l’Eixample, probablement
farien una parada al número 39 del passeig de Gràcia.
Aquí hi ha el Museu del Perfum, que aplega des de
mil·lenaris recipients egipcis, grecs i àrabs fins als més
actuals, passant per dos flascons que van pertànyer, pre-
cisament, a l’elegant reina que es mirava el món amb
supèrbia des del palau de Versalles. El museu, inaugurat
el 1963, compta amb una col·lecció de més de 10.000
flascons, un d’ells dissenyat per Salvador Dalí.

Una parròquia per 
conèixer un altre Gaudí

La Granja Vella de Martí Codolar:
un lloc eclèctic per travessar el temps

L’olor de Cleòpatra i Maria
Antonieta, en un museu

la Barcelona desconeguda 

La parròquia de 
Sant Pacià es va cremar 

durant la Setmana Tràgica i
va ser un menjador popular

durant la Guerra Civil

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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SANT MARTÍ/ Hi ha edificis que, si poguessin
parlar, serien els millors professors d’història
mai vistos. L’església, les tres masies i la recto-
ria que formen el conjunt de Sant Martí de
Provençals en són bons exemples. Convertits
en vells savis amb llargues barbes blanques,
aquests edificis oferirien una lliçó d’història
local als veïns actuals, que aprendrien com
era aquell vell municipi amb tradició agrícola,
durant tres segles independent, que va ser
annexionat a Barcelona l’any 1897.

Avui dia, l’església de Sant Martí de Pro-
vençals –unida a la rectoria per un petit pont
cobert– és un vestigi del passat que dona fe
dels esdeveniments que ha viscut el barri ho-
mònim. De fet, el temple és una reconstrucció
feta entre els segles XV i XVII, però la història
de la vila és molt més antiga: al segle X ja exis-

tia un petit nucli habitat i, molt abans, en
temps dels romans, aquesta zona ja es con-
reava. De la mateixa manera, l’estil arquitectò-
nic de l’església també diu molt: la portalada
és gòtica, mentre que la resta de la façana i el
campanar són d’època barroca. Al timpà hi ha
un Sant Martí, tot i que no és la figura origi-
nal –aquesta es va perdre quan l’edifici va ser
cremat l’any 1936–.

Ca l’Arnó, Can Planas i Can Cadena són les
tres masies que completen el conjunt. Avui
dia són equipaments públics al servei del ve-
ïnat del barri. Concretament, la primera
masia ha esdevingut una ludoteca; la segona,
un centre d’atenció a persones sense sostre,
i la tercera, un centre agrícola que disposa
d’un hort urbà i d’una granja, una funció que
connecta amb les arrels del barri.

El conjunt de Sant Martí de Provençals,
tota una lliçó d’història local

Més que un parc: Can Dragó 
o el pulmó verd del barri de Porta

NOU BARRIS/ Zones verdes, espais de joc,
instal·lacions esportives, piscines i zones de
passeig: tot això es pot trobar al parc de Can
Dragó, que en realitat és molt més que un
parc. Situat a mig camí entre l’avinguda Me-
ridiana i Sant Andreu, i amb gairebé dotze
hectàrees de superfície, Can Dragó és un dels
pulmons verds més importants del barri de
Porta i del districte de Nou Barris. Per tot ple-
gat, és un d’aquells llocs on ve de gust passar
el típic dia assolellat d’hivern que ja fa olor de
primavera. 

Inaugurat a la dècada dels noranta, deu
el seu nom a una antiga masia del segle XVII
anomenada, efectivament, Can Dragó, que
va ser enderrocada l’any 1973. Des de la seva
creació, el complex s’ha anat ampliant fins a
esdevenir l’espai polivalent que és avui dia.

EL SOMNI DE TOT ESPORTISTA
Dissenyat per Enric Penyes, el parc de Can
Dragó no només compta amb nombroses
àrees públiques d’esbarjo i esplai per a tots
els visitants, sinó que té molt més a oferir, so-
bretot per als amants de l’esport. En les seves
prop de dotze hectàrees, s’hi poden trobar
les piscines cobertes més grans de la ciutat,
una pista d’atletisme o un poliesportiu, entre
d’altres.

UN TRESOR A DESCOBRIR A PEU O EN BICI
Qui vulgui fer exercici d’una forma més tran-
quil·la també trobarà en el parc de Can Dragó
el seu espai perfecte. Aquest tresor verd està
pensat especialment per a vianants i ciclistes:
el seu perímetre es pot recórrer fàcilment a
través dels bulevards flanquejats per arbres i

bancs que el separen de les seves instal·la-
cions esportives. 

Passejar entre les acàcies, els pollancres i
els plataners, sigui caminant o en bicicleta,
pot ser un autèntic luxe i un petit retir entre
els enormes blocs d’edificis que hi ha al dis-
tricte de Nou Barris. 

ART I RECORD
Per si no n’hi hagués prou, Can Dragó també
té atractius artístics, entre els quals destaca
la rèplica d’una escultura de Pau Gargallo,
Els aurigues olímpics, situada sobre un pro-
montori de gespa al mig del parc.

D’altra banda, també hi ha el monument
Tall Irregular Progression, de Sol LeWitt, en re-
cord a les víctimes de l’atemptat d’Hipercor
perpetrat per ETA el 19 de juny de 1987.

La llar d’un pagès
gracienc

A qui conegui el passat de la Vila
de Gràcia no li semblarà estrany
trobar, caminant pel carrer Gran
de Gràcia, la masia Can Trilla.
Aquesta construcció rural de
planta rectangular, que data del
segle XVII, era la llar d’un pagès
benestant. Recordatori de les
masies gracienques, als cellers
de Can Trilla es premsava el raïm
i es feia oli amb les oliveres dels
camps que l’envoltaven.

L’habitatge estava situat al
cos central de la construcció.
Adossada a l’antiga façana prin-
cipal, ara lateral, hi ha una cape-
lla barroca del segle XVIII on
destaquen les pintures de la cú-
pula, molt ben conservades, que
reprodueixen motius arquitectò-
nics. La capella va acollir la co-
munitat religiosa dels franciscans
fins que l’orde va construir el
convent de Jesús el 1920.

D’altra banda, Can Trilla va ser
l’escenari de l’aplec de la Mare de
Déu d’Agost, màxima manifesta-
ció de la cultura popular gra-
cienca, l’any 1817. Actualment,
és una residència de monges.

LA PITONISSA DE FRANCO
La masia Can Trilla amaga un de-
tall curiós: és el lloc on va ser en-
terrada Ramona Llimargas, que
era ni més ni menys que la pito-
nissa de Francisco Franco. Diuen
que el dictador creia que aquesta
dona, a més de ser la seva vident,
era la seva intermediària amb
Déu i que ella el va ajudar a gua-
nyar la Guerra Civil.

Gràcia

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona
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Ricard Farré i Arnau Puig donen vida a
tots els personatges del clàssic de San-
tiago Rusiñol El bon policia, que va pro-
vocar un gran enrenou quan es va es-
trenar, el 1905. 115 anys després, torna
aquesta història de supervivència de dos
amics en un temps de crisi que farà riu-
re el públic d’aquest món en què vivim.

Al teatre El Maldà de Barcelona.

Teatre

El bon policia
Santiago Rusiñol

Ordre i aventura (en directe) és un rema-
kedel disc homònim de Mishima que la
banda ha publicat coincidint amb l’on-
zè aniversari de l’inici d’aquella gira.
L’àlbum obre amb Tot torna a començar
des del Gran Teatre del Liceu l’any 2019,
i inclou també actuacions d’aquests úl-
tims anys al Teatre Coliseum, a la Sala
Apolo o al Palau de la Música Catalana.

Música

La Lise, una noia de 16 anys, està acusada
d’haver assassinat la seva millor amiga.
Durant el judici, els seus pares li fan cos-
tat i la defensen, però, a mesura que s’as-
sabenten de la vida secreta de la jove, co-
mencen a plantejar-se si realment co-
neixen la seva filla. Aquesta pel·lícula fran-
cesa del 2019 arriba ara als nostres ci-
nemes per no deixar ningú indiferent.

Pelis i sèries

La chica del brazalete
Stéphane Demoustier

Ordre i aventura (en directe)
Mishima

Allò era abans, això és ara 
El Museu Can Framis de pintura contemporània, que per-

tany a la Fundació Vila Casas i és al districte barceloní de
Sant Martí, acull l’exposició ‘Allò era abans, això és ara’. Es

tracta de la primera retrospectiva de Yago Hortal (Barcelo-
na, 1983), un dels artistes catalans més destacats de la

seva generació. L'exposició, comissariada per Enrique Jun-
cosa, inclou més de quaranta pintures presentades de for-
ma cronològica i ressegueix els catorze anys de la trajectò-

ria de l’artista, que va començar a exposar l’any 2006 i ja
compta amb un notable recorregut internacional.

L’actor Josep Linuesa (Barcelona, 1966) es va fer
conegut als anys noranta per les seves apari-
cions puntuals a sèries de TV3 com Secrets de
família o Estació d’enllaç i per ser el Marçal de

Nissaga de poder. Més endavant, se’n va anar a
Madrid, on va viure durant vint anys. Allà va tre-

ballar a sèries com Amar es para siempre, Los
misterios de Laura o Cuéntame cómo pasó. Des-

prés de participar en Les de l’hoquei, segura-
ment l’última feina seva que ens ve al cap, se’n

va anar a Mèxic per feina. Des d’aquest país, on
s’ha quedat a viure, va escriure fa uns dies un

missatge explicant que fa més d’un any que no
té feina i que ara es troba sense ingressos ni

ajuts. Per això, demanava suport per al seu ca-
nal de YouTube, Walkingstreetsfilms: “Necessito

1.000 subscriptors per poder rebre alguna cosa.
En porto 71”, deia. Ara en té 32.800 (i sumant).

J O S E P  L I N U E S AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor habitual de sèries de televisió
Des de ‘Nissaga de poder’ fins a ‘Les de l’hoquei’

Famosos

Rebre una allau de suport a YouTube
Va demanar ajuda per poder monetitzar el seu canal

Resposta massiva: 32.800 subscriptors
Després que expliqués que no té feina, ingressos ni ajuts

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Juntes havíem viatjat, ens havíem en-
amorat, ens havíem emborratxat, havíem
vist fer-se de dia. I ens havíem estimat,
detestat i criticat les unes a les altres amb
passió”. Milena Busquets recorda a Gem-
mauna amiga de la infantesa i l’adoles-
cència que va morir fa més de trenta
anys. Una novel·la emotiva de l’autora de
l’èxit També això passarà.

Llibres

Gemma
Milena Busquets

| Little Nightmares 2
Tornaràs a tenir malsons amb la segona part de Little Nightmares, el joc de

por que s’endinsa en un món grotesc. Per a PC, PS4, Switch i Xbox One.
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EL CONSELL DE LA QUINZENA

ALIMENTS PRINCIPALS

Recomanen augmentar el consum de peix, sobretot de peix
blau, i consumir preferentment carns blanques i magres

EVITA

CARN I PEIX

CANVI D’HÀBITS

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

i SALUT

Quan sentim a parlar de colesterol, de seguida ens alar-
mem. Abans de res, hem de tenir clar que el colesterol és
un tipus de greix necessari per al cos humà. Ara bé, tal

com explica el Departament de Salut, n’hi ha de dos tipus: “El co-
lesterol LDL o colesterol dolent, que pot ser perjudicial per a l’indi-
vidu si es troba a la sang en excés, ja que crea una capa de greix
a les artèries que afavoreix l’aparició de malalties cardiovascu-
lars, i el colesterol HDL o colesterol bo, que és beneficiós per a la
nostra salut, ja que elimina l’excés de colesterol de les artèries”.

Per controlar el nostre colesterol, evidentment, cal anar al
metge. A més de la medicació que ens pugui receptar en cas
que la necessitem, Salut té un llistat de consells per als pacients
amb hipercolesterolèmia (excés de colesterol a la sang). Bàsica-
ment, es tracta de fer un canvi d’hàbits i adoptar un estil de vida
més saludable. Deixar de fumar és el primer punt de la llista,
però també hi trobem fer exercici físic i beure almenys un litre i
mig d’aigua al dia. Però l’aspecte més important és l’alimentació,
que s’ha de basar en el consum de verdures, hortalisses, fruites i
llegums, incorporant el peix blau i les carns blanques i magres.

Què faig si tinc colesterol?

Verdures, hortalisses, fruites i llegums 
han de ser la base d’una alimentació saludable

Les claus

Embotits, hamburgueses, salsitxes, ànec, patés, pastisseria industrial 
i postres fetes amb llet sencera, ou, nata, mantega o margarina

A més de menjar sa, cal deixar de fumar, fer exercici 
físic i beure almenys un litre i mig d’aigua al dia
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