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Poder negre
Neix un espai per visibilitzar la comunitat afrodescendent
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Un teatre, una botiga, una ga-
leria d’art i una cafeteria afro-
friendly. Tot això es podrà tro-
bar d’aquí a no gaires mesos al
local de la cooperativa Periferia
Cimarronas, un projecte im-
pulsat per diferents membres
de la comunitat afrodescen-
dent que s’ha instal·lat al carrer
de Cerdanyola de Sants. Se-
gons expliquen, aquest espai
neix de la necessitat de la co-
munitat afrodescendent de te-
nir un punt de trobada on “de-
cidir les regles del joc, sempre
des de la inclusivitat”.

Darrere d’aquesta ambicio-
sa iniciativa hi ha la Silvia Al-
bert, activista, actriu i directo-

ra de la companyia ‘No es país
para negras’; Elizabeth Monte-
ro, il·lustradora de ‘La flor del
tamarindo’; Karel Mena, gesto-
ra cultural; Vicenta Ndongo,
actriu i docent; Sally Fenaux i
Damián Sainz Edwards, ci-
neastes de Black Seed Films i el
Sindicat de Manters, que ges-
tionarà la cafeteria.

L’indret escollit forma part
del seu ADN. “Des que vam co-
mençar a mirar locals sabia que
havia de ser en un barri perifè-
ric”, explica Albert. Tot i que
Sants no és ben bé la perifèria,
tampoc és el centre, un espai del
qual fugen. “Tenim ambició i
volem fer una proposta cultural
important perquè la gent vulgui
desplaçar-se. No tot ha d’estar
al centre”, assegura l’actriu, que
també valora positivament el fet
que Sants tingui un dels teixits

cooperatius més importants de
la ciutat.

CULTURA I NORMALITAT
Tot i que cada element de la co-
operativa tindrà el mateix pes, el
teatre és la gran aposta de Peri-
ferias Cimarronas. Aquesta serà
la primera sala “afrocentrada i
afrofeminista” de la ciutat, que té
l’objectiu d’entrar dins del seu
circuit d’espais culturals i re-
moure la consciència del públic
per avançar cap a una veritable
transformació social. 

“Volem posar propostes ar-
riscades sobre l’escenari; pro-
postes antiracistes, cossos ne-
gres, dones o homes gitanos...
Tot això sense haver de fer tea-
tre social, que és l’espai que ens
han deixat. Nosaltres només vo-
lem fer teatre”, apunta Albert per
afegir que “sembla que hi ha pa-

pers que no puguem fer mai,
però quan això canviï, i sigui nor-
mal, hi haurà una veritable
transformació social”.

En aquest sentit, l’actriu
creu que encara queda camí
per fer en la lluita contra el ra-
cisme i la inclusió de la co-
munitat afrodescendent. “Hi
ha diverses realitats dins del
col·lectiu. Des de les persones
migrades, que viuen situa-
cions precàries, fins als que ja
hem nascut aquí o tenim un
DNI però que encara ens sen-
tim menystinguts i patim ac-
tituds racistes per una part
important de la societat, les
administracions o del mercat
de treball”, assegura. 

CROWDFUNDING
Per poder tirar endavant,  però,
es troben immerses en un procés

de crowdfunding a través de la
plataforma Goteo, on volen re-
captar els diners amb els quals
cobrir la inversió que suposa la
reforma del local. 

La cooperativa va establir un
mínim de 3.500 euros i un mà-
xim de 20.500, quantitat òptima
per poder desenvolupar tot el
projecte. Ara, però, quan falten 19
dies per tancar el procés, porten
4.200 euros. “Avança lent, però
avança”, explica Albert.

Les Cimarronas volien obrir
el local a principis d’aquest es-
tiu, tot coincidint amb el Festi-
val Grec d’enguany que, com a
aposta, ha inspirat en el conti-
nent africà bona part de la seva
programació. “Com que ja no hi
arribem, hem decidit obrir de
cara a la tardor, tot coincidint
amb el ‘Catalunya Aixeca el
Teló’”, diu l’actriu.

Les sis dones que impulsen el projecte en un local del carrer Cerdanyola de Sants que ara hauran de reformar. Fotos: Periferia Cimarronas

Xavier Oliva
SANTS

Un pas més contra el racisme
» Periferia Cimarronas s’instal·la a Sants amb un projecte per visibilitzar la comunitat afrodescendent
» El nou local tindrà d’aquí a uns mesos un teatre, una botiga, una galeria i una cafeteria afrofriendly
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La lupa

Més enllà dels casos que puguem tenir al nos-
tre entorn, comença a haver-hi xifres que
alerten d’una greu crisi de salut mental en-
tre el jovent. Els intents de suïcidi entre ado-

lescents van augmentar un 27% en l’any de la pandèmia.
Les consultes i ingressos per trastorns de la conducta ali-
mentària han crescut en algunes zones del país més del
40%, i unitats com la de Sant Joan de Déu han experi-
mentat increments de casos de fins al 60%. Aquests ca-
sos afecten gent cada cop més jove, i això ha provocat al-
guns problemes i disfuncions en un sistema que estava
preparat per atendre gent a partir de 16 anys però no tant
per als casos, cada cop més nombrosos, de 12 i 13 anys.

Aquesta tendència, ben real i evident, segurament
té múltiples causes i no és fàcil atribuir-ho a un factor
o un altre. Però sembla raonable pensar que la pan-
dèmia, i sobretot les mesures de confinament, no hi han
ajudat. De fet, probablement han contribuït a agreu-
jar i precipitar casos que potser en un altre context no
haurien arribat a situacions límit.

No s’han valorat prou els costos psicològics i socials
de l’ensenyament a distància, que durant un any s’ha
generalitzat de manera total o parcial en alguns cursos
superiors de secundària, al batxillerat, als cicles for-
matius i a la universitat. L’aïllament i trencament dels
vincles socials que suposa no poder acudir quotidia-
nament als centres educatius i no relacionar-se amb
normalitat amb el grup d’iguals i amb els professors i
professores té costos importants a nivell d’aprenentatge,
però també des del punt de vista psicosocial. 

Cal recordar que parlem d’etapes clau per al desen-

volupament de les persones. Tota l’adolescència i l’entrada
a l’edat adulta. I l’aïllament és especialment greu en mo-
ments de transició entre cicles educatius o entre l’edu-
cació i el món laboral. Són situacions en les quals les re-
lacions, els contactes informals i la interacció amb gent
com tu són absolutament fonamentals.

A banda dels tancaments dels centres educatius, les
polítiques de control de la pandèmia han tingut un im-
pacte especialment acusat en el lleure de les persones jo-
ves. Caus i esplais han tingut una activitat molt limita-
da i irregular, l’esport escolar i juvenil ha patit també afec-

tacions importants i, sobretot, el toc de queda ha limi-
tat molt la vida social i les relacions del jovent. 

I, sobretot, l’impacte econòmic de la crisi afecta el jo-
vent de manera molt desproporcionada. Catalunya te-
nia, ja abans de la Covid, uns nivells molt elevats d’atur
i precarietat laboral juvenil. I ara, amb l’economia atu-
rada, la manca de perspectives encara és molt més greu.

Totes les mesures de control de la pandèmia, o si
més no la majoria, probablement eren necessàries en
un moment determinat. Però és impossible no tenir la
sensació que no s’ha valorat prou els costos que tenien,
especialment per al jovent. 

El cas de la pandèmia exemplifica de manera molt cla-
ra que les decisions polítiques sovint han d’equilibrar in-
teressos contraposats. I no és fàcil ni evident com fer-ho.
Aquest any ha calgut lesionar interessos i drets de mol-
tes persones per protegir la població del virus. Cons-
tantment els poders públics han anat buscant equilibris,
com no podia ser d’una altra manera. Però cal tenir pre-
sent que sovint en aquests equilibris els interessos i drets
del jovent hi han tingut molt poc pes. Perquè no tenen
una traducció immediata en el PIB, i perquè tenen molt
poca veu política. Però amb dades tan dramàtiques com
les que anem coneixent, potser és hora de canviar-ho.

Els joves són un col·lectiu que vota poc i que té poc
accés i influència social i política. Per tant, és relati-
vament fàcil oblidar-se’n. Durant molts mesos han es-
tat pagant una part molt important del cost del con-
trol d’una pandèmia que, de fet, per a ells i elles re-
presentava un risc directe relativament baix. I, així i
tot, han hagut de patir una certa criminalització pels
seus comportaments. 

A partir d’ara, tanmateix, caldria tenir molt més en
compte aquesta dimensió en les decisions que s’hagin de
prendre a partir del final de l’estat d’alarma. Mesures com
el toc de queda no són gratuïtes i, per tant, és impres-
cindible minimitzar-les en durada i extensió. I assegurar-
se que tenen un impacte significatiu abans de mantenir-
les indefinidament. En molts sentits, amb les facultats tan-
cades i els instituts semitancats, les perspectives laborals
molt magres i les oportunitats d’oci absolutament limi-
tades, fa un any que s’ha privat el jovent d’alguns dels ele-
ments clau que constitueixen l’experiència de ser joves.

S'ha privat el jovent d'alguns dels
elements clau que constitueixen

l'experiència de ser joves
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per Jordi Muñoz

Ser joves en temps de pandèmia

Cada vez que la opi-
nión publica se vuelve

loca porque “qué mal el
botellón”, se aprovecha el tema para
privatizar la fiesta, bien en pisos de al-
quiler (como pasó durante el toque de
queda) o bien en salas. Tiene poco que
ver con la sanidad y mucho con la eco-
nomía.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui finalitza el meu
permís de maternitat. El

meu bebè només té 3
mesos i 20 dies, i mama a demanda, de
nit i de dia. L’OMS aconsella lactància
materna exclusiva fins als sis mesos, i
l’Associació Espanyola de Pediatria re-
comana no escolaritzar els infants
abans dels 2 anys.

Israel: almenys una vin-
tena de palestins morts

a Gaza –gairebé la meitat
infants– arran dels bombardejos d’Is-
rael amb què l’exèrcit ha contestat el
llançament de coets fet abans, des de
la Franja, que han fet sonar les sirenes
a Jerusalem. Netanyahu ha advertit
Hamàs que ho pagarà car.

@txellfeixas@albaps@apuente

Estoy escuchando a
periodistas hablar de

"los obreros que cobran
900 euros" como si fueran otros. Como
si en esta profesión (y parecidas) no hu-
biera muchísimos mal pagados, con
menos calidad de vida que esos "ob-
reros” (sic). Creerse de otra clase social
por ¿trabajar con portátil?

@cristinagcasado



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

5 | 

líniasants.cat12 de maig del 2021

Indignació al JAC perquè no 
gestionarà el nou pavelló del carrer Roger1

2 La batalla contra els cables penjant

Els Debats Republicans 
de l’ANC arriben a Hostafrancs

L’hort del terrat del Districte va generar 
l’any passat 973 quilos d’hortalisses

La Fira serà el primer gran 
centre de vacunació massiva

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

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

Els semàfors

La cooperativa Periferia
Cimarronas té en marxa un

projecte a Sants que té com a
objectiu visibilitzar la comunitat

afrodescendent. El local que
obrirà tindrà un teatre, una

botiga, una galeria d’art i una
cafeteria afrofriendly. 

pàgina 3Perif. Cimarronas

La Fundació Barcelona Comerç
ha proposat al Parlament

Euorpeu la creació de la Capital
Europea del Comerç de

Proximitat. L’entitat considera
que seria la millor manera de

reivindicar el model de comerç
local i de proximitat europeu. 

pàgina 11Barcelona Comerç

Gràcies al gran esforç de
l’organització, diumenge passat

es va poder celebrar la 42a
edició del Cros Popular de 

Sants, adaptant la cursa dels 
10 als 5 quilòmetres. Albert

Nogueras i Nerea Costal són els
vencedors de l’edició d’enguany.

pàgina 20CB IPSI

A les xarxes

@324cat: Mossos i Policia Nacional han de-
tingut unes 200 persones relacionades amb
la xarxa de falsificació de carnets de conduir,
la majoria clients que n’havien comprat.

@CatalunyaRadio: Noves eleccions en
l’horitzó: Aragonès opta per governar en
solitari i Sànchez l’emplaça a mantenir la
negociació.

#JuntsIERCMésLluny

@adrisantaa: Acaba la primera reunió
ERC-comuns. Els comuns volen entrar al
Govern, però ERC insisteix a anar en soli-
tari. Seguiran negociant.

#ElPaperDelsComuns #FalsificavenCarnets

Safata d’entrada

La música ha acompanyat
l’ésser humà des de l’ini-
ci dels seus dies. Així com

aquesta ha evolucionat, també
ho han fet les seves formes de re-
producció, i una d’elles està tor-
nant després d’un temps en l’o-
blit: el disc de vinil.

Aquesta tecnologia analògi-
ca va tenir el seu apogeu als
anys setanta i va passar a ser in-
dispensable per a un gran nom-
bre de persones. Anys més tard,
amb l’arribada del CD, va anar
perdent protagonisme i va que-
dar reservada per a aquells me-
lòmans que sabien apreciar-la.

Amb els anys, molta gent
s’ha adonat que un CD, o fins i

El disc de vinil
per Àlex Fernández

tot el mòbil, ens permeten es-
coltar la mateixa música que
un tocadiscs, però no experi-
mentar la mateixa sensació.
El característic so d’entre pis-
tes és l’espurna que aviva la
concentració després de se-
gons de distracció al ritme de
la música. Les antigues i co-
munament desgastades por-
tades dels vinils són el reflex
de records que es van forjar
en la memòria sota el so d’u-

na cançó, i el disseny del disc
i la seva funda són la prova de
l’esforç realitzat per a la seva
producció.

És habitual sentir que re-
quereix més feina reproduir
una cançó en un tocadiscs,
però si veritablement vols
gaudir-la, hauràs de deixar
enrere les insípides caràtules
dels CD i les pantalles, per tal
de poder establir un vincle en-
tre la melodia i tu.
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Mirada pròpia

La pandèmia ha impactat en tota la societat de
forma global. Ho hem experimentat com a in-
dividus, però també des de tots els sectors eco-
nòmics n’hem patit –i encara en patim– les con-

seqüències. En paral·lel, durant aquest últim any hem es-
tat testimonis de l’acceleració del procés de digitalitza-
ció i l’avenç de la tecnologia en tots els àmbits de la so-
cietat: el teletreball, la medicina a distància, la imple-
mentació dels recursos digitals en el sector educatiu o el
desenvolupament del comerç electrònic han passat a for-
mar part del nostre dia a dia. La tecnologia, doncs, avan-
ça exponencialment i afecta tots els sectors d’activitat.

El sector turístic, com no podria
ser d’altra manera, no n’és una ex-
cepció. El que segurament moltes
organitzacions estaven plantejant
adoptar a mitjà o llarg termini
s’ha convertit, per força, en el seu
present immediat. Sense la capa-
citat d’adaptació de les empreses a
aquesta nova realitat i la incorpo-
ració de talent digital, difícilment
podran sobreviure. La transfor-
mació digital ja no és, doncs, una
qüestió d’innovació, sinó d’acon-
seguir i mantenir avantatges com-
petitius sostenibles en el temps. Es-
devé, doncs, fonamental. I vaig més
enllà: aquest és un canvi cultural
que requereix que la pròpia orga-
nització qüestioni contínuament el
seu statu quo i s’atreveixi a expe-
rimentar i a incorporar novetats
sense por del fracàs. Cal, però, fer
aquesta transformació coneixent el
perquè es duu a terme, tenint una
estratègia clara i concretant els
objectius. Ens hi juguem el futur.

La societat ha canviat i, amb ella, el turista i la for-
ma com viatja. Ara, els turistes participen en totes les fa-
ses del viatge i hem de posar el focus en la seva expe-
riència, en aportar-los valor. I per això cal posar el client
al centre de la transformació digital. Aquesta, però, no
s’atura en l’experiència del viatger, i així ho van assenyalar
els experts al darrer Observatori CETT Transformació
tecnològica i talent digital en turisme. Carlos Romero,
director d'Investigació, Desenvolupament i Innovació a
Segittur, va assenyalar que la digitalització ha de con-

templar cinc aspectes: la que té a veure amb el model de
negoci i l’empresa, aquella aplicada a processos per ser
més eficients, a la pròpia organització i a les persones,
tot allò relacionat amb la pròpia infraestructura tecno-
lògica que cal tenir i, per últim, el bloc de producte i ser-
vei per fer l’experiència del client més rellevant gràcies
a la tecnologia. 

Aquest procés de transformació comporta nous
reptes, però genera, alhora, noves oportunitats per al sec-
tor. La tecnologia ha de servir, en definitiva, per millo-
rar la gestió del turisme, una gestió intel·ligent i res-
ponsable d’empreses i destinacions turístiques. 

FORMACIÓ I CONEIXEMENT, LA CLAU
La tecnologia avança de manera vertiginosa, mentre que
les empreses van adoptant aquesta transformació de for-
ma logarítmica. Es crea, doncs, una escletxa entre la ve-
locitat a la qual progressa la tecnologia i la velocitat en
què l’adapten les empreses. Aquí hi intervé un fenomen
a tenir molt en compte: la reticència al canvi. Hi feia re-
ferència a l’Observatori CETT Joan Borràs, gestor de Pro-
jectes TIC i Turisme del Departament d'Innovació Tu-
rística d'Eurecat. Cal fer un canvi de mentalitat per ab-
raçar el canvi i avançar més ràpidament cap a la integració

de les eines digitals, i és en aquest punt on les noves ge-
neracions tenen un gran paper. Han crescut amb la tec-
nologia com a part del seu dia a dia, valoren els avantatges
que comporta i no tenen por de la novetat. Ells i elles són
el futur i cal que participin en aquest procés.  

En aquest context, no hi ha dubte que per fer front als
reptes i canvis que planteja la tecnologia calen persones
formades i polivalents. El turisme necessita talent digital,
nous perfils professionals amb les competències neces-
sàries per fer front a aquesta transformació. A parer meu,
cal apostar per perfils híbrids que coneguin el sector en
profunditat i que, alhora, tinguin suficient coneixement

tecnològic que els permeti donar la
millor resposta a cada necessitat. A
l’Observatori, Anna Monjo, d’AC-
CIÓ, afirmava que cal impulsar
perfils professionals TIC enfocats al
turisme per comptar amb talent es-
pecialitzat, a més de fomentar les
vocacions tecnològiques entre els
professionals turístics. Al CETT,
conscients d’aquesta necessitat de
talent digital en turisme, actualitzem
periòdicament els programes con-
solidats i en creem de nous, com el
Grau de Negoci Digital i Innovació
en Turisme, pioner en aquest àm-
bit, que iniciem el curs 21/22. 

Els centres universitaris hem de
capacitar les persones per liderar
aquesta transformació, un procés
que demana la implicació d’em-
preses, administracions i altres
agents. Cal que entre tots promo-
guem un ecosistema que afavorei-
xi l’adquisició de competències di-
gitals per part dels professionals del

sector turístic, treballant conjuntament amb una mira-
da col·laborativa per tal de donar resposta a aquestes ne-
cessitats ja identificades, però també albirant noves ne-
cessitats de talent tecnològic i digital encara per descobrir.

La transformació tecnològica és clau per al futur del
turisme i, per dur-la a terme, les persones són un pilar
fonamental. Només amb el seu coneixement, expertesa
i formació serà possible un turisme responsable, com-
petitiu i sostenible.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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per Maria Abellanet

Talent digital per transformar el turisme

NLA FOTOSílvia Jardí / ACNLes millors
perles

Sembla que els fenòmens lunars tindrien relació amb els
assassinats. Segons el diari Correo Gallego, el pare de les

nenes de Tenerife les hauria fet desaparèixer per la influència
de la lluna plena. Algun astròleg a la sala?

Un acomiadament pot ser perillós. Un home de
l’Hospitalet ha ingressat a presó després de col·locar

un artefacte explosiu en una excavadora de l’empresa
que l’havia fet fora de la feina.

No contrastar informacions porta problemes. Alguns
mitjans asseguraven fa uns dies que Iker Casillas tornava a

tenir problemes de cor. Res més lluny de la realitat: l’exporter
del Reial Madrid va tenir un atac d’al·lèrgia, segons va informar. 

Als garatges s’hi guarden moltes coses, però tenir un
cavall és normal?  Un veí de Torre Baró, segons

denuncien plataformes animalistes, en tindria un al
garatge de casa seva i amb el permís de l’Ajuntament.
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Tribuna

La memòria, sigui individual o col·lectiva, és curta i
tramposa. El millor exemple a l’hora de provar afir-
macions taxatives és sempre un mateix. Sincerar-
se amb el mirall permet adonar-se amb facilitat de

com endolcim el passat per fer-lo sempre una mica o molt
millor del que fou.

Com que la realitat a molt poca gent se li fa plenament
suportable, ens passem la vida recordant temps idíl·lics que
no ho foren i imaginant futurs que per força seran millors que
el present que vivim.

Si aquesta mirada absentista del present no és absolu-
ta, i per tant d’una manera o altra seguim tocant de peus a
terra, el resultat d’aquesta manera de fer no té per què pro-
porcionar-nos resultats negatius. Al cap i a la fi, ens permet
fer un inventari més agradós d’allò que ja hem viscut –un
balanç creatiu si parléssim de finances– i ens manté il·lu-
sionats i engrescats amb l’excusa de les millores que donem
per fet vindran més endavant. 

El problema és quan el present s’abandona del tot i el cap
només malda per recuperar un passat que no fou però que
s’idealitza. O per córrer com una gallina sense cap camí d’un
futur que no sabem quan arribarà i, per descomptat, tam-
poc si acabarà sent tan ideal com el projectem. 

Llavors és quan ens perdem definitivament el present,
que és, agradi més o menys, el lloc en el qual vivim. I per-
dent-lo és inevitable que prenguem males decisions. Perquè
situant com a motor del nostre comportament allò que ima-
ginem que va ser o allò que serà, indefectiblement hem d’a-
cabar per estavellar-nos i prendre mal contra allò que és. A
cap lloc que valgui la pena porta perseguir allò que, a més de
no poder ser, és impossible. I tan impossible és pensar que
el passat és recuperable com que el futur pugui anticipar-se
i, encara menys, ajustar-lo plenament al nostre desig.

Això ens passa individualment, però també de forma
col·lectiva. Les societats també perden de manera recurrent
l’equilibri salubre que les lliga a un present sempre imper-
fecte. Quan això esdevé, l’agenda política emmalalteix i ten-
deix a quedar segrestada per les pulsions reaccionàries i re-
volucionàries que mai porten res de bo, fora d’una extensa
bibliografia que tendeix a enaltir les segones. Un enaltiment
que tendeix a obviar que la majoria de revolucions presen-
ten un full de serveis negatiu, perquè eren evitables en la me-
sura que ja estaven en marxa els processos reformistes que
haurien menat les societats que les han protagonitzat al ma-
teix lloc, només que sense tants costos afegits.  

El procés català és un mirall perfecte per observar
aquesta lògica. El present autonòmic menystingut i me-
nyspreat per la promesa d’una futura república que ni hi és
ni se l’espera o pel passat d’una Catalunya esplendorosa i mo-
nonacional que des de fa temps només existeix als llibres d’his-
tòria, i no pas a tots. Això si parlem del sobiranisme. Però si
posem la mirada sobre el constitucionalisme, les coses no són
gaires diferents. També en aquest bàndol se sacralitza el pas-

sat, la transició posem per cas, o es fantasieja amb un futur
on l’independentisme és derrotat i rendit sense condicions.
I entre aquestes solucions plantejades en termes absoluts, i
vinculades al futur o al passat, queda atrapat el present, que
acaba convertit en terra de ningú tot i ser la parcel·la que, ben
treballada, hauria de procurar-nos satisfaccions i millores pro-
gressives, que no pas absolutes i immediates.

A la resta d’Espanya, on predomina l’agenda política més
clàssica d’arrel ideològica –dretes i esquerres, per enten-
dre’ns–, també van coixos de la mateixa cama i la campa-
nya electoral de Madrid ho ha fet evident a la pornogràfica
manera. La discussió política segrestada també pel passat o
pel futur. Del passat es va a cercar la terminologia guerra-
civilista dels anys 30, la idealització d’una segona república
que fou un desastre o l’homologació i blanqueig del fran-
quisme criminal, tot depenent de quin partit és l’arqueòleg
que grata la memòria.

I del futur se seleccionen escenes impossibles. Com és
el cas d’una Espanya sense immigrants, de ma dura, amb
dones de nou submises i pa i toros per a tothom, si par-
len els blaus, o una altra convertida en un paradís socia-
lista a la terra, si parlen els vermells. El present, com a Ca-
talunya, no serveix, i tot queda fiat a recuperar el passat
o conquistar el futur.

Naturalment, tot això no passa perquè sí. És necessari que
hi hagi un diagnòstic pessimista sobre el present que sigui
prou compartit. I és imprescindible també que, a banda de
compartit, a aquest diagnòstic l’acompanyi la convicció que
es tracta de quelcom estructural, sense solució possible, im-
possible de capgirar. 

Arribats aquí és quan els reaccionaris i els revoluciona-
ris disposen del seu moment de glòria i poden fer-se els amos
del discurs. Sense esperança, només els viatges al passat o
al futur poden proporcionar-nos passaports de benauran-
ça. I així és com acabem instal·lats en el sense sentit i havent
d’escoltar una barbaritat rere l’altra, com va succeint darre-
rament a totes les campanyes electorals.

Afortunadament, els reaccionaris i els revolucionaris d’a-
vui dia ho són de pa sucat amb oli i tot comença i acaba en
paraules. Almenys de moment. Han contaminat el to de
la conversa pública, convertint-la tota ella en un fangar, però
encara no són prou perquè puguin traslladar els seus dis-
cursos a la irreversibilitat dels fets sense haver de matisar-
se o rectificar-se. A més a més, tenim institucions prou for-
tes per aguantar els embats d’aquells als quals ha deixat
d’importar-los el present i, per tant, nosaltres. 

Però això no ha de ser forçosament així per sempre. De-
pendrà dels reformistes, si n’hi ha, i del que siguin capaços
de fer per millorar un present que, efectivament, ha deixat
de ser suportable per a massa gent.  I si això és així, amb quin
argument pots convèncer ningú perquè no s’emmiralli en la
farsa d’un passat falsejat o en l’estafa d’un futur impossible
que li ofereixen els reaccionaris i revolucionaris?

Els reaccionaris i els
revolucionaris d'avui dia

ho són de pa sucat amb oli
i tot comença i acaba en

paraules. Han contaminat
el to de la conversa

pública, convertint-la tota
ella en un fangar, però

encara no són prou
perquè puguin traslladar

els seus discursos a la
irreversibilitat dels fets

sense haver de matisar-se
o rectificar-se

“
“
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per Josep Martí Blanch

Un present a mida de reaccionaris i revolucionaris

@PepPrieto: Aquesta mania d’alguns mit-
jans de referir-se als “joves” com a col·lec-
tiu uniforme, organitzat i amb un sol ob-
jectiu compartit. Ni Orwell, tu.

@eva_mrtnzzz: La meva àvia té demèn-
cia. Aquesta setmana ingressarà a una re-
sidència i hem creat un llibre familiar per-
què no ens oblidi del tot i ens tingui a prop.

@rpascualverdu: Ser adulto también es
decir(te) “esta semana está super liada, pero
la que viene es más tranquila” todas las se-
manas de tu vida hasta que te mueres.

Flaixos
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Sants-Montjuïc

URBANISME4El govern munici-
pal vol desencallar la reforma de
l’espai de les Tres Xemeneies al
Poble-sec, però amb tres condi-
cions: millorar l’espai urbà, fer ha-
bitatge assequible i apostar per la
cultura. Així ho va expressar du-
rant l’últim ple de la ciutat la ti-
nenta d’alcaldia d’Urbanisme, Ja-
net Sanz. 

Els edificis buits i a mig re-
formar, on hi havia hagut les an-
tigues instal·lacions de FECSA
Endesa, són propietat del grup
Conren Tramway, que vol fer-hi
oficines. Per fer-ho, necessiten
una requalificació dels terrenys,
actualment reservats per a sub-
ministraments. “Estem disposats
a avançar en canvis de qualifica-
ció si la ciutat hi guanya, però no
a qualsevol preu. L’espai necessita
la transformació per promoure
una millor convivència”, va asse-
gurar Sanz. “Espai públic, habi-
tatge assequible per a l’entorn i
més cultura. No farem un pelo-

tazoa les Tres Xemeneies”, va afe-
gir per deixar clar a la propietat,
amb qui s’està negociant, que, si
vol fer les oficines, també haurà de
fer pisos socials.

ELS VEÏNS VOLEN AVANÇAR
“Valorem que això tiri endavant
i que s’arribi a un consens que per-
meti desbloquejar la situació a les

Tres Xemeneies, sempre pen-
sant que hi hagi beneficis per al
veïnat”, assegura Antoni Reig,
de la Coordinadora d’Entitats del
Poble-sec. Pel seu cantó, des de
Recuperem les Tres Xemeneies
denuncien que l’operació “ja és un
pelotazo i un tsunami gentrifica-
dor que farà fora dels barris del
centre totes les persones”.

Les Tres Xemeneies, situades a l’Avinguda del Paral·lel. Foto: ACN 

L’Ajuntament exigeix pisos
socials a les Tres Xemeneies
» És la condició per desencallar la reforma de l’edifici d’oficines 

» La Coordinadora d’Entitats del Poble-sec vol que s’acabi el bloqueig

La Marina del Port tindrà 
un nou espai de cures

SERVEIS4L’Ajuntament ha im-
pulsat un nou servei de cures
per donar resposta a les necessi-
tats particulars de cada comuni-
tat veïnal. Batejat amb el nom de
VilaVeïna, el projecte neix de la
premissa que qualsevol persona
necessitarà o proveirà serveis de
cura al llarg de la seva vida i es va
presentar el passat 5 de maig. El
pressupost inicial és de 3,5 mi-
lions d’euros. 

De moment s’obriran quatre
oficines al conjunt de la ciutat, una
de les quals estarà situada al bar-

ri de la Marina del Port, i l’any que
ve se’n posaran en funcionament
12 més. El nou equipament con-
centrarà serveis ja existents i n’o-
ferirà de nous, com ara espais de
criança, grups de suport emocio-
nal o assessorament legal al vol-
tant de les cures.

A banda dels serveis concrets,
cada VilaVeïna elaborarà un pla
de transformació urbana que
comptarà amb perspectiva de
gènere amb l’objectiu d’acabar im-
plementant una superilla a ca-
dascun dels barris.

DISTRICTE4L’hort que hi ha al
terrat de la seu del Districte va
generar un total de 973 quilos
d’hortalisses durant l’any pas-
sat i va ser el segon amb més
producció dels que hi ha en edi-
ficis municipals. 

En total, el projecte Hort al
Terrat, impulsat per l’Ajunta-
ment i l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat, va
recollir l’any passat 3.500 quilos
d’hortalisses, el 90% dels quals
es van destinar a menjadors so-

cials i bancs d’aliments amb els
quals col·labora l’Institut.

L’hort de la seu del Districte
va començar a funcionar l’any
2017 i compta amb l’assessora-
ment de l’Institut d’Investigació
i Tecnologia Alimentària. L’ob-
jectiu del projecte és, per una ban-
da, aprofitar espais comunitaris
de l’administració que estiguin en
desús i, per l’altra, ajudar al des-
envolupament de l’autonomia
de les persones amb diversitat
funcional que hi treballen.

Els horts al terrat funcionen
amb una tecnologia que redu-
eix el pes de la plantació i mi-
llora la qualitat de la seva pro-
ducció. Aquesta optimització
queda demostrada amb el crei-
xement sostingut de les collites,
no només per l’increment
d’horts, sinó que també per la
millora en la gestió i el mante-
niment. Actualment es cultiven
14 tipus d’hortalisses diferents
entre tots els horts participants
en el projecte.

Imatge d’arxiu del dinar d’amics de la Gent Gran. Foto: Ajuntament

Unhorturbàambpotencial

L’Hort al Terrat de la seu del Districte de Sants. Foto: Ajuntament

Aniversari | Els Castellers de Sants fan 28 anys
Els Castellers de Sants ja han bufat 28 espelmes. Els actes de celebració es
van dur a terme durant el cap de setmana a l’esplanada del nou local social

amb concerts, animació infantil i un debat sobre la represa de l’activitat. 
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Comerç i història a la Festa
d’Arquitectura de Sants

CREU COBERTA4La Festa d’Ar-
quitectura de Sants-Montjuïc
va tenir lloc el passat cap de set-
mana a l’Eix Comercial de la
Creu Coberta, aprofitant la ini-
ciativa ‘Obrim carrers’ que talla
el trànsit rodat durant el cap de
setmana. Enguany, la celebració
es va dedicar al comerç de pro-
ximitat i va incloure un concurs
d’aparadors, recitals de música
i poesia i una ruta guiada pels co-
merços històrics de la zona. 

Moltes botigues, a més, van
mostrar als seus aparadors els
diorames elaborats pels alumnes

del Retail Design Institute i de la
BCN Retail Schcol, que inclouen
imatges antigues dels comer-
ços de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta basades en els llibres
d’Albert Torras Corbella.

La Festa d’Arquitectura de
Sants-Montjuïc ha estat orga-
nitzada pel Grup d’Arquitectes
de Sants-Montjuïc, conjunta-
ment amb el Grup obert Ar-
quitectura i Música del Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Cata-
lunya, Fira Retail, l’Associa-
ció de Comerciants i el suport
de l’Ajuntament. 

REIVINDICACIÓ4Una Capital
Europea del Comerç de Proxi-
mitat. Aquesta ha estat la pro-
posta que Barcelona Comerç va
fer a la presidenta de la comis-
sió de Peticions del Parlament
Europeu, Dolors Montserrat, en
el marc de la celebració del Dia
Europeu del Comerç de Proxi-
mitat del passat 9 de maig. 

Des de Barcelona Comerç
asseguren que “no hi ha ciutats
vives sense comerç de proximi-
tat, i no hi ha una Europa dinà-
mica sense ciutats pròximes i
pròsperes”. En aquest sentit,
l’entitat va entregar a Montser-
rat el manifest ‘Fem comerç,
fem ciutat, fem Europa’, que
valora la necessitat de defensar
i donar suport al comerç local.

“El model de comerç local i
de proximitat europeu és únic.
Molt difícil de trobar en altres
continents”, va assegurar Mont-
serrat. La presidenta de la co-
missió de Peticions va rebre
amb interès la proposta de Bar-
celona Comerç per ser una ini-
ciativa “constructiva” i de “suport

a les petites i mitjanes empreses,
que són el teixit bàsic no sols de
Barcelona, sinó de tota la Unió
Europea”. 

IMPACTE DE LA PANDÈMIA
Montserrat i Salva Vendrell,
president de Barcelona Comerç,
també van aprofitar la trobada
per valorar la situació preocu-

pant del comerç a causa de la
pandèmia i les restriccions. Es
calcula que a la ciutat han tancat
3.000 establiments i que les
vendes físiques durant la pri-
mera onada de la pandèmia van
caure un 80%, un fenomen que
s’ha anat repetint en les onades
següents, quan el comerç físic va
haver de tancar.

Reunió a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Foto: BCN Comerç

Una Capital Europea 
del Comerç de Proximitat?

Un dels diorames a l’aparador d’un comerç del barri. Foto: Creu Coberta

Web | Dades sobre el comerç, a l’abast de tothom
La Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’Ajuntament ha posat en

marxa l’Observatori del Comerç i la Restauració, un espai web que té l’objectiu
de donar a conèixer l’evolució i la situació del comerç, a través de les dades.
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Aquest passat dissabte, al llarg de l’eix Creu

Coberta-Sants, va tenir lloc el Retail Tour de

la Setmana d’Arquitectura a Sants-Montjuïc.

Aquesta passejada va néixer de l’interès de

l’eix Creu Coberta i del Col·legi d’Arquitectes

de Catalunya de col·laborar, a través de la Re-

tail Design School, en la Setmana d’Arquitec-

tura de Barcelona, amb un acte singular que

posés en valor disseny, comerç, història, mú-

sica i poesia, amb diverses activitats centra-

des en la col·locació de vuit diorames a les

botigues de l’eix Creu Coberta. Les fotogra-

fies són, en la seva majoria, extretes del llibre

Sants, desaparegut d’Albert Torras, de l’Edi-

torial Efadós.

A la inauguració de les jornades, que va

tenir lloc al Meeting Point, hi va participar el

conseller del Districte a Hostafrancs, Jaume

Gaixas; el vicepresident de l’eix Creu Co-

berta, Josep Pascual, i la presidenta del

COAC a Barcelona, Sandra Bestraten. Tots

van destacar l’interès d'aquesta activitat,

que també va incloure tallers de memory

i de papiroflèxia, al llarg del matí, al Me-

eting Point.

Després va començar el Retail Tour,

acompanyat de música i lectura de po-

esia, així com explicacions històriques

de les fotografies, fins al migdia. 

Durant aquesta setmana podreu

veure encara els diorames realitzats pels

alumnes de la Retail Design School, a les se-

güents botigues:

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 388

Diorames històrics s’exhibeixen
als aparadors de CREU COBERTA

Els diorames han tingut tant èxit que els organitzadors ja ens 

plantegem seguir amb activitats similars, en què es puguin 

exposar aquestes imatges i altres, elaborades pròximament.
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La Muntanya 
(Creu Coberta, 45)

Re Read Creu Coberta 
(Creu Coberta, 73)

L’empanada de Papá 
(Creu Coberta, 75)
Sospedra

(Creu Coberta, 84)
La Campana

(Vilardell, 30)
Quiosc Bambú
(Creu Coberta, 88)

Ferreteria Porxas
(Sants, 70)
Daguerre
(Sants, 78)



En les darreres setmanes, ens

hem sumat a les veus diverses

del districte que denunciaven

l’ús abusiu del cablejat a les fa-

çanes, que malmet el patrimoni

arquitectònic. 

Des de Creu Coberta fem un

pas més, denunciant els greuges

comparatius que afecta el comerç

de proximitat del districte i de tot

Barcelona respecte a aquestes

empreses. 

No pot ser que al comerç se li

restringeixi de forma automàtica

tot el que fa per atraure clients. No

podem instal·lar focus que vagin

a la vorera, no podem instal·lar

banderoles o elements sobresor-

tints, ens fan eliminar progressiva-

ment aparadors que sobresurten

de les façanes, no podem posar

pissarres o elements indicatius

sobre la vorera, ens limiten les te-

rrasses i el mobiliari urbà... Les

exigències que es reclamen al

comerç i a la restauració són

moltes, però a aquestes empre-

ses no se’ls exigeix res. 

És per això que:
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Creu Coberta denuncia l’ús abusiu de les 
façanes per part de les empreses de telefonia &

L’emblemàtic recinte segueix

apostant per la cultura oferint un

programa d’activitats per a famí-

lies encapçalat per una exposició

de dinosaures, espectacles fami-

liars, tallers d’artesania relacionats

amb la primavera i, a partir d’a-

quest diumenge, també amb con-

certs de rock!

Rock Party està programat pels

diumenges 16, 23 i 30de maig a les

11:30 h i es farà a la Plaça Major del

Poble Espanyol, a l’aire lliure i amb

totes les mesures de seguretat.

Un trepidant espectacle-concert

participatiu fet i pensat per a famílies

amb quatre músics, dos cantants,

un escenari, 30 grans hits dels anys

70, 80 i 90, una història narrada i in-

terpretada de manera divertida i tota

la diversió per a petits i grans! 

L’entrada al Rock Party es pot

adquirir per 12 € (si es compra anti-

cipadament online) i inclou la visita a

tot el recinte i a l’exposició de dino-

saures: més de 30 minucioses rèpli-

ques de dinosaures que es poden

veure a la carpa del recinte. Tirano-

saure-Rex, apatosaure, triceratops,

espinosaure, estegosaure, veloci-

raptor, dimetrodont… són algunes

de les espècies exposades. No hi

falten cries de dinosaure i tampoc

alguns exemplars animatrònics que

respiren, parpellegen i rugeixen.

A més, aquest cap de setmana

(15 i 16 de maig) tots els visitants del

recinte trobaran El Racó De Flor en

Flor: la plaça del Baluard i la zona del

Monestir convertits en racons dedi-

cats a les plantes i les flors! Mercat

de venda, exposicions, tallers, xe-

rrades... i moltes sorpreses! Sens

dubte, el Poble Espanyol és la millor

opció per gaudir de la cultura amb

la família en un entorn a l’aire lliure i

amb total seguretat!

Més informació a 

www.poble-espanyol.com

El Poble Espanyol amplia la seva oferta familiar amb Rock
Party, un divertit recorregut musical per la història del rock

Reclamem a les empreses

operadores que retirin els

equips i cablejats obsolets,

que economitzin l’ús de les fa-

çanes, i que en redueixin l’im-

pacte visual.  

Instem a l’Ajuntament de

Barcelona i als seus departa-

ments de paisatge urbà que li-

derin aquesta reclamació i

que obliguin aquestes empre-

ses a fer un ús racional de les

nostres façanes. 

Associació de Comerciants

Creu Coberta
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Sostenibilitat
On es poden trobar aliments locals, ecolò-
gics i de temporada? Aquesta és una pre-
gunta que cada cop es fan més persones,
conscients de la importància de cuidar els
nostres hàbits i la nostra alimentació diària.
Alguns aspectes clau són el fet de comprar
a productors de proximitat, decantar-se per
aliments ecològics i, en el cas de fruites i
verdures, que siguin de temporada. Però el

que no sempre se sap és en quins punts es
poden comprar.

MERCATS I BOTIGUES
Per quantitat d’oferta, els mercats munici-
pals són els llocs ideals per fer la compra.
N’hi ha 39 repartits per la ciutat i, a banda
de conèixer bé el context de tots els bar-
ris, s’han convertit en un espai de proxi-
mitat, de trobada i de socialització.
Una altra opció són les botigues de

barri, que amb el pas dels anys també
s’han convertit en un servei d’abasti-
ment d’aliments de proximitat. Algunes
d’elles, a més, s’han especialitzat en pro-
ductes específics o famílies. Al portal web
explora.bcnsostenible.cat hi ha un mapa de-
tallat amb els barris on es poden trobar.
Per últim, darrerament als mercats

municipals s’han sumat els mercats de
pagès. Actualment n’hi ha 10 (que acos-
tumen a funcionar els caps de setmana),

als quals cal afegir-hi les tres parades de
pagès a l’aire lliure.

RESTAURACIÓ SOSTENIBLE
Però... què passa si algú no vol cuinar i
gaudir directament d’àpats preparats
amb aquests aliments? La resposta a
aquesta pregunta també es pot obtenir al
web explora.bcnsostenible.cat, on es pot

consultar la xarxa de bars, restaurants i
empreses de servei d’àpats que tenen en
compte, no només la qualitat del pro-
ducte, sinó l’impuls de pràctiques res-
ponsables amb l’entorn i el planeta.

UN MAPA COOPERATIU
Per últim, cal apuntar que des de fa ga-
irebé una dècada, a Catalunya hi ha un
mapa de l’economia social i solidària, la
iniciativa Pam a pam, en el qual també
apareixen tots els projectes que aposten
per aplicar un model sostenible i trans-
formador, també en el camp de l’alimen-
tació. A Barcelona hi ha 104 negocis que
es regeixen per aquests principis.

Troba aliments locals,
ecològics i de temporada

a prop

Cada cop més gent opta
perquè la seva dieta diària

tingui com a base una
alimentació sostenible

Ensenyament
El passat 22 d’abril, la vigília de Sant
Jordi, es van lliurar els guardons a les mi-
llors il·lustracions del premi Punt de Lli-
bre 2021, una iniciativa que convida els
alumnes de les escoles de la ciutat a fer
dibuixos en punts de llibre. 200.000 cò-
pies dels mateixos es van repartir l’en-
demà, de forma gratuïta, en diferents
comerços de la ciutat, durant la Diada,
que enguany s’ha pogut tornar a celebrar. 
La 14a edició dels premis ha reconegut

les il·lustracions de Manel Mogrovejo, de
l’Escola Miró (del segon cicle d’Educació
Infantil), Èric Torrecillas, de l’Escola Ve-
druna (del cicle inicial d’Educació Primà-

ria), Ariadna Xicola, també de Vedruna
(cicle mitjà d’Educació Primària), Iván
Rodríguez, de l’Escola Salle Comtal (cicle
superior d’Educació Primària), Adriana
Lumbreras, de la Salle Horta (primer cicle
d’ESO), Lucía Moreno, també de la Salle
Horta (segon cicle d’ESO i Batxillerat) i
Katherine Borraza, de l’Escola Mare de
Déu de Montserrat (educació especial).
Durant l’acte, celebrat al Saló de Crò-

niques de l'Ajuntament, la regidora de
Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín,
va assegurar que el petit comerç “omple
de vida els barris”, mentre que Pròsper
Puig, representant dels comerciants de la
ciutat, va dir que, “amb la pandèmia, la
gent s’ha adonat de la importància que té
el comerç de proximitat”.

Premi Punt de Llibre: quan les escoles
i el comerç de proximitat van de la mà

mercats · comerç de proximitat
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Aniversari
Sis dècades al peu del canó i al servei dels
veïns i les veïnes de Nou Barris. El mercat
de la Mercè celebra el seu seixantè aniver-
sari, ja que es va inaugurar oficialment el 19
de març de 1961 (el dia de Sant Josep), tot
i que no va obrir les portes al públic fins
unes setmanes més tard, el 8 d’abril.
Més de mig segle després, l’equipament

segueix a ple rendiment i ha volgut celebrar
el seu aniversari regalant cupons de vals de
compra per a les seves parades. Actualment,
el mercat té 55 establiments: 53 parades
(amb dos bars interiors i un d’exterior) i dos
comerços amb béns no comestibles (una flo-
risteria i una botiga de roba). Fa 10 anys, el

2011, va rebre el premi de Millor mercat del
món, després de ser el primer mercat muni-
cipal a associar-se a un eix comercial.

REMODELACIONS RECENTS
En el darrer lustre, però, l’equipament ha
viscut dues reformes per adaptar-se als
nous temps i a les noves necessitats. La pri-
mera va ser el 2017, quan es va renovar la
façana del carrer Sant Iscle amb l’objectiu
de millorar-ne la il·luminació i l’amplitud
i, a la vegada, facilitar-hi l’accés per a les
persones amb mobilitat reduïda.
La segona, i més recent, és de l’any pas-

sat, quan es va fer la reforma de la façana
principal, la del carrer de Fabra i Puig, obres
que es van aprofitar també per adequar els
accessos del passeig amb el carrer Aneto.

El mercat de la Mercè fa 60 anys
adaptant-se a les noves necessitats

Mercat del Ninot: 
el wifi evita aglomeracions

EN PRIMERA
PERSONA

Innovació
El mercat del Ninot ha començat una
prova pilot que pretén explorar la viabilitat
tecnològica i econòmica d’utilitzar la xarxa
wifi corporativa de l’Ajuntament per dur a
terme estimacions d’aforament als espais
públics en temps de coronavirus i així mi-
nimitzar la probabilitat que s’hi generin
aglomeracions.
La iniciativa està liderada des del Co-

missionat d’Innovació Digital de l’Ajun-
tament i l’Institut Municipal d’Informàtica
(IMI) i compta amb la col·laboració de
l’Institut Municipal de Mercats. Aquest
projecte l’executa l’start-up DataAc-
tionS/IESE, liderada pel professor de la
Direcció de Producció, Tecnologia i Ope-
racions de l’IESE Victor Martínez de Al-

béniz. La idea ha estat una de les guanya-
dores de la convocatòria de subvencions
Impulsem el que fas, que promou l’Ajunta-
ment. En concret, ha rebut una ajuda de
35.000 euros per finançar part del pilot,
que ha estat seleccionat en la modalitat
d’Innovació Social Digital.

MAPES DE CALOR, VALOR AFEGIT
Una de les raons que van portar els impul-
sors a triar el mercat del Ninot és que ja
tenia un sistema per comptar les persones
que hi accedeixen, però el valor afegit d’a-
questa prova pilot és que s’han pogut di-
buixar mapes de calor a l’interior del
recinte per detectar en quines parades hi
ha més acumulació de persones. Igual-
ment, gràcies a aquests mapes de calor
també s’obté informació important que

poden fer servir els paradistes, com el mo-
ment del dia i els dies de la setmana amb
més afluència de compradors i de quin
barri i districte de la ciutat provenen els
mateixos. 
Els responsables d’aquesta iniciativa

destaquen que aquesta solució no és inva-
siva i que segueix criteris de minimització
tecnològica i de dades, perquè aprofita re-
cursos que ja existeixen actualment. Els
únics afegits que calen són nou routers i ca-
blejat, situats a la passarel·la superior del
mercat, connectats entre ells.
En aquest sentit, els organitzadors de

la prova pilot asseguren que tot el procés
és anònim i que respecta la Llei Orgànica
3/2018,  del  5  de  desembre,  de  Protec-
ció  de  Dades Personals i garantia dels
drets digitals (LOPD).

comerç de proximitat · mercats

Carns Banach va aixecar la per-
siana al Mercat de les Corts
l’any 1961. Al capdavant del ne-
goci hi ha Josep Maria Banach,
que forma part de la segona ge-
neració i és el fill petit dels fun-
dadors. Banach, que té 53 anys,
en va agafar les regnes el 2009
després que amb només 15 anys
ja hi comencés a treballar. Actu-
alment, té una plantilla amb sis
treballadors.

Enguany celebreu els 60 anys...
Sí. No hem preparat cap cele-
bració per tot el que estem vi-
vint, però la veritat és que és un
moment molt especial. Espera-
rem que tothom estigui vacunat
i passi la pandèmia i farem al-
guna cosa.

Quin és el secret perquè el ne-
goci hagi funcionat durant tants
anys?
Fer les coses ben fetes, de forma
raonable, i no enganyar la gent. I
tenir un bon producte. Tot això
et fa tenir la confiança dels
clients, que és fonamental. Avui
dia s’accepten menys els errors.

Tenir una clientela fidel és fo-
namental...
Exacte. Nosaltres tenim clients
que són de tercera generació i
també en venen de nous. La
gent jove vol un plus que no
troba als supermercats i nosal-
tres l’hem d’oferir perquè hi ha
molta competència. 

I esforç i un tracte proper...
Sí. Estic molt orgullós que el
negoci hagi funcionat tants anys.
Tinc clar que em jubilaré aquí. 

“La gent jove vol
un plus que no troba
als supermercats”
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Carns Banach
Parada del

Mercat de les Corts

a prop
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Vistes privilegiades del
mar. En una de les zo-
nes més luxoses de Ca-
talunya on viuen mol-

tes “estrelles públiques”. 800
metres quadrats de casa en qua-
tre plantes. Nou habitacions. Un
aparcament amb capacitat per a
vuit vehicles. Jardí, pista de fut-
bol exterior, piscina i celler amb
barra de bar “per gaudir dels
amics”. Ben comunicat però amb
privacitat. A 15 minuts de l’aero-
port i a 10 de la platja. “Amb tot
el que podem desitjar per viure
una vida de vacances perma-
nents”. I tot per 7.500 euros al
mes. O si el lector prefereix com-
prar, per 5,7 milions d’euros.

Descripcions d’aquesta mena
apareixen a Idealista quan es bus-
quen cases al barri de Bellmar, a
Castelldefels. Aquesta urbanitza-
ció de luxe és famosa perquè el ju-
gador del Barça Leo Messi hi té la
seva residència, que deixaria en ri-
dícul les cases que apareixen al por-
tal immobiliari. No és l’únic famós
que hi viu o que hi ha viscut. Segons
comenta el cambrer d’un bar pro-
per, a uns 20 minuts a peu de Bell-
mar, per aquí hi han passat juga-
dors com Luís Suárez o Rivaldo i
ara el germà gran dels Gasol s’hi
està construint la seva mansió.
“Mai a la vida els he vist trepitjar
el bar, però a mi em va molt bé que
siguin a prop perquè els paletes que
treballen als seus xalets venen
aquí i jo faig força caixa”, diu. 

Bellmar és un dels indrets on
viuen les classes riques a l’àrea
metropolitana, però no és l’únic.
Ni de bon tros.

EL MAPA DELS BARRIS RICS
A diferència del que passa als Es-
tats Units, on les classes riques vi-
uen en barris aïllats a l’extraradi de
les grans ciutats i les classes de ren-
des més baixes també es troben en
zones allunyades del centre, a la
metròpoli de Barcelona la segre-
gació no és tan profunda. 

Segons explica a la seva tesi
doctoral el doctor en Sociologia Ser-
gio Porcel, les persones adinerades
viuen disgregades en diferents zo-
nes, sovint en contacte amb les clas-
ses mitjanes. Això fa que trobem
població amb rendes altes a Gavà,
Tiana, Alella, el centre de Badalo-
na, Sant Just,  Sant Cugat, Valldo-
reix o l’anomenada UpperDiago-
nal, però que també n’hi hagi a al-
tres indrets com l’Eixample, la
Vila Olímpica, Cerdanyola o fins i
tot al centre de la capital catalana.
En tots aquests casos parlem de zo-
nes on la mitjana de la renda per
càpita se situa entorn dels 30.000
euros anuals. Cal tenir en compte
que de Vallvidrera –una altra de les
zones més riques del país– fins a
Sant Roc (a Badalona) només hi ha
17 kilòmetres, i en algunes parts
d’aquest barri la renda per capita
no supera els 4.500 euros. Gaire-
bé vuit vegades menys. 

Com s’explica que les classes
amb més capacitat adquisitiva
estiguin tan disperses en el terri-
tori? L’historiador i periodista
Rafa Burgos parla d’un procés de
mobilitat que comença al segle

XIX. “Les classes altes vivien al
centre de la ciutat, però de mica en
mica van anar buscant noves zo-
nes on tenir millors condicions de
vida”, diu. Aleshores, primer es
van instal·lar a l’Eixample i més
tard a Sarrià i Sant Gervasi, quan
el transport públic va permetre’ls
arribar de forma ràpida al centre.
“També cal tenir en compte les
burgesies locals, com a Sant Cugat
o Matadepera”, afegeix. 

De la mateixa manera, Toni
López, investigador del Departa-

ment de Geografia de la UAB i del
Centre d'Estudis Demogràfics,
considera que “hi ha molts moti-
us que expliquen per què les clas-
ses amb rendes més altes trien uns
barris o uns altres”. Es refereix a
elements com la densitat de po-
blació, el clima, l’accessibilitat,
els serveis o la proximitat a la cos-
ta. “Si hi ha una fàbrica a prop, serà
un lloc en el qual les persones amb
rendes més altes no voldran viu-
re-hi, en canvi les bones escoles
són un pol d’atracció”, considera

López. Tot això fa que els preus del
sol pugin i certs barris siguin no-
més aptes per a uns pocs. 

Així mateix, en la darrera
dècada Barcelona ha estat un pol
d’atracció per a persones estra-
ngeres amb una alta capacitat ad-
quisitiva que venen de cultures
on la segregació està fortament
implantada. Això ha fet aflorar les
zones aïllades de rendes altes.
“Els últims anys la migració de
població amb rendes altes ha
estat més gran que la de gent

amb rendes baixes”, explica Ló-
pez. Totes aquestes zones, segons
Porcel, representen el 8,7% del
territori metropolità i hi viu –en-
cara que no siguin exclusiva-
ment persones riques– el 9,5%
de la població. 

LA RIQUESA DES DE FORA
A vista d’ocell, a Bellmar, com a tan-
tes urbanitzacions de luxe, hi pre-
dominen el blau i el verd. Totes les
cases tenen piscina i jardí i moltes
també pistes de pàdel i tenis. 

A la urbanització de Bellmar, a Castelldefels, com més amunt, més luxoses són les cases. Foto: Albert Alexandre

Les persones adinerades de l’àrea metropolitana de Barcelona viuen
disgregades en diferents zones, des de Gavà o Sant Cugat fins a la Vila Olímpica

o Cerdanyola. Busquen poca densitat de població, bon clima, accessibilitat,
serveis o proximitat a la costa. Són barris on la seva realitat pot semblar ficció.

Luxe metropolità:
vides d’un altre món
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La urbanització se situa a la fal-
da del massís del Garraf i tot el
barri està travessat per pujades.
Com més amunt, més luxoses
són les cases. A diferència d’altres
barris com Sarrià, aquí els carrers
estan buits. Ni una persona ca-
mina per les vores. No hi ha cot-
xes aparcats. És una urbanització
fantasma on de tant en tant es veu
algun paleta pedalant muntanya
amunt i brillant de tan suat que va,
o una furgoneta que es dirigeix a
fer la reforma d’alguna casa. De
vegades, si hi ha sort, es pot topar
amb algú que llença les escom-
braries en cotxe, en aquest cas en
un BMW. És personal de servei o
l’inquilí d’una mansió? Amb tot,
si hi ha una cosa que abunda a
Bellmar són les càmeres de vi-
deovigilància. De mil i una formes,
totes elles apunten cap al carrer i
creen una sensació incòmoda:
no sou benvinguts.

Les escenes podrien repro-
duir-se en urbanitzacions de Ma-
tadepera (tercera població amb
més renda de Catalunya), Alella
(setena població més rica) o Vall-
romanes. L’única diferència és
que a cap d’elles hi viu Messi. 

LA RIQUESA DES DE DINS
Hi ha una frase que utilitzen amb
freqüència les persones que es de-

diquen a vetllar pels drets de les
persones sense sostre: “La majo-
ria ens assemblem més a algú que
viu al carrer que a una persona
que té un veler”. Semblaria exa-
gerada, però alguna de les segü-
ents històries semblen indicar
que la sentència és prou certa.  

El Robert (nom fictici) fa anys
que treballa esporàdicament
transportant i col·locant obres
d'art en cases de luxe. No és la seva
feina. Ho fa per guanyar un extra
de diners. I és que tracta d'una tas-
ca molt ben pagada. “Puc arribar
a guanyar 45 euros per estar 15
minuts en una casa i penjar un
quadre o posar-lo recte. De vega-
des les persones que visito em po-
den arribar a donar 50 euros més
de propina”, relata. Quan parla so-
bre el que més l'impressiona d'a-
questes cases s’està estona expli-
cant anècdotes. “Hi ha un pis si-
tuat a la zona alta de Barcelona en
el qual sempre que hi entro o en
surto –per la porta del servei–em
perdo i he de demanar a algun
dels treballadors de la casa que
m'acompanyi, és un laberint”, as-
senyala amb humor.

Diu que són immobles enor-
mes, en els quals hi ha sales i més
sales: “L'habitació del ioga, bi-
blioteques, sales buides, sales ple-
nes d’obres d'art, sales de cinema

A Bellmar, on viu 
Leo Messi, una de les
urbanitzacions més
riques de Catalunya
situada a Castelldefels, 
és difícil veure-hi algú
passejant pel carrer 
o cotxes aparcats

privades...”. Les seves històries
reafirmen que es tracta de perso-
nes d'un altre món. “Una vegada,
mentre carregàvem un quadre ca-
ríssim amb un company, la nena
petita de la família va dir a la seva
mare: ‘Que monos! Ens els podem
quedar?’”, recorda. Exceptuant
això, però, el Robert diu que sem-
pre s'ha sentit ben tractat. Té sen-
tit si tenim en compte que per les
seves mans han passat obres de
70.000 euros, Picassos o Dalís.

Les escenes s’assemblen a una
situació relatada pel doctor en
Geografia Miguel Rubiales a la
seva tesi dedicada a les classes al-
tes de Barcelona i Madrid. Va ser
quan va acompanyar un grup
d’homes adinerats a jugar a golf.
En un forat elevat del camp es va
produir un “moment col·lectiu
d'admiració paisatgística”. Se-
gons explica, un d’ells va dir: “La
vista és magnífica, llàstima d'a-
quella muntanya, que tapa, caldria
treure-la del mig”. Rubiales, sor-
près, va preguntar com pensaven
moure una muntanya, i ells van
exclamar que amb màquines i
operaris. “O creus que abans
aquest camp era aquí?”, li van dir.
“Semblava que era l’únic dels
quatre que no veia fàcil treure una
muntanya del mig”, afirma Ru-
biales reflexionant sobre la dis-

tància entre la seva realitat i la dels
que més tenen.

Al seu estudi, a més, explica
que aquesta percepció del món on
tot es pot modificar té a veure amb
una classe acostumada a canviar
de forma de vida o a comprar i
vendre immobles amb freqüència.
“Tenen una visió dels seus privi-
legis privada”, apunta per afegir
que les classes altes no tenen la
percepció de pertànyer a un ma-
teix grup social que els ajuda a pre-
servar el seu estatus sinó d’haver
guanyat la seva riquesa a través de
l’esforç individual. 

Rubiales comenta que les
persones que va entrevistar mos-
traven molta incomoditat a l’ho-
ra de compartir amb algú de
fora del seu cercle social com ha-
vien aconseguit la seva riquesa i
quines eren les seves relacions fa-
miliars. Un element estrany, ja
que com explica Burgos, els vin-
cles de classe són evidents. “Els
rics tenen formes de funcionar si-
milars”, afirma. És cert, no tot-
hom té una casa a Puigcerdà
per anar a esquiar i un xalet a la
Costa Brava.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Als barris benestants
la renda mitjana 
per càpita se situa als
30.000 euros anuals,
quasi vuit vegades més
que la registrada als
barris metropolitans
més pauperitzats

n Hi ha moltes coses que fan la vida
d’un individu diferent que la d’un al-
tre. Tanmateix, un simple número ho
canvia tot: el que apareix al compte
bancari. La població que disposa d’u-
na renda elevada viu d’una forma molt
allunyada a la de la resta de mortals. 

“Les diferències de renda per cà-
pita entre els barris amb rendes més
altes i els barris amb rendes més bai-
xes han augmentat els darrers anys”,
explica Toni López, investigador del
Departament de Geografia de la UAB
i del Centre d'Estudis Demogràfics.
Així, podem veure com en algunes

zones de l’àrea metropolitana amb
prou feines se superen els 4.000 eu-
ros anuals per càpita, mentre que en
altres es depassen els 30.000. Si par-
lem de famílies, la diferència és enca-
ra més acusada. En alguns dels barris
més rics, com per exemple Pedralbes
(a Barcelona), la renda mitjana arriba
gairebé als 90.000 euros, i l’escletxa,
segons les dades de López, ha aug-
mentat després de la crisi econòmica.

Aquestes xifres tenen una ex-
pressió més enllà del compte banca-
ri. Fixem-nos en Barcelona: l’espe-
rança de vida d’algú nascut a la Trini-
tat Nova és de 79,9 anys, mentre que
en algunes zones de Sant Gervasi és
de 86,2. Segons un estudi de l’Agèn-

cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya, “les persones amb me-
nys nivell socioeconòmic tenen una
probabilitat quatre vegades més
gran de morir abans dels 65 anys”.
Més dades contundents: els adults de
15 a 64 anys amb rendes baixes te-
nen vuit vegades més risc de patir
complicacions de salut, i la utilització
dels centres de salut mental, la taxa
d’hospitalització i la probabilitat de
consumir fàrmacs dels infants de pro-
genitors amb rendes baixes és entre
tres i cinc vegades més alta que en la
resta de nens i nenes.

Davant d’això, cal preguntar-se
d’on venen aquestes rendes que fan
que unes vides siguin més fàcils que
les altres. En contra de l’opinió llarga-
ment estesa que afirma que la rique-
sa depèn de la vàlua i l’esforç indivi-
dual, les dades de l’INE demostren
que les classes riques cada cop viuen
menys del salari i més del rendiment
del seu capital. En algunes zones de
Sant Cugat o Pedralbes, menys del
50% de la riquesa d’una família prové
dels salaris, mentre que més del 30%
dels diners els venen de llogar o ven-
dre pisos o d’altres activitats econò-
miques. En canvi, a l’Hospitalet o a
Sant Adrià el salari representa el 70%
de les rendes i les pensions un 20%.

Sis anys més de vida

“Les persones amb menys nivell socioeconòmic tenen
una probabilitat quatre vegades més gran de morir

abans dels 65 anys”, remarca un estudi
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NOU BARRIS/ Avui acull un centre cívic,
però la Torre Llobeta és un exemple del pa-
trimoni arquitectònic de l’Edat Mitjana. L’e-
difici té el seu origen al segle XV, quan es
va construir com a casa senyorial, envol-
tada d’una enorme extensió de terrenys
agrícoles. Amb el pas dels anys, la Torre Llo-
beta va reconvertir-se en una masia, de les
més antigues que es conserven encara
avui a la ciutat.

De fet, la construcció ha arribat fins als
nostres dies en un gran estat de conservació
(sobretot al seu interior). Encara avui s’hi
poden apreciar molts elements gòtics, com
ara els grans finestrals decorats de la façana,
la porta ogival que hi dona accés, el pati i
l’escala interior, que han fet que es declarés
com a equipament d’interès cultural local
per part de l’Ajuntament. Juntament amb el

nucli històric de Vilapicina, dona nom al
barri de Vilapicina i la Torre Llobeta.

L’aprofitament d’aquest edifici històric
per oferir un servei públic i de qualitat al
barri ha convertit la Torre Llobeta en un lloc
molt estimat i necessari per als veïns. Un in-
dret que no es pot separar del que ha estat

la història passada i del que és el present
del districte de Nou Barris.

MÉS DE TRES DÈCADES DE CULTURA
La Torre Llobeta es troba al bell mig de l'illa
de cases delimitada pel Passeig de Mara-
gall i els carrers de Santa Fe, de Cartellà i de
Subirats. Transformada en centre cívic l’any
1983, la Torre Llobeta és avui dia un espai
obert a tothom, que ofereix tallers de mú-

sica, cuina, idiomes, teatre i també de dan-
ses tradicionals i arrelades com la sardana.

Com ha passat amb tots els equipa-
ments, la Torre Llobeta ha hagut d’adaptar
la seva oferta cultural a les restriccions sa-
nitàries per contenir la pandèmia.

A través del seu portal web es pot con-
sultar tota la programació d’actes i de cur-
sos de salut i esport, llengües, dansa,
multimèdia, memòria i art i creativitat. 

Una de les iniciatives impulsades al
centre cívic és la revista La veu de Torre Llo-
beta, que el desembre de l’any passat va
publicar el seu número 75.  Es tracta d’un
projecte coordinat per l’Associació de
Dones en Forma i recolzat per aquest equi-
pament i que té seccions d’humor, espais
biogràfics de personatges importants, de
cinema, de cuina i també d’opinió i de lite-
ratura, entre altres.

SANTS–MONTJUÏC/ A tocar de l’estació de Sants, un dels
grans punts d’entrada a Barcelona, s’obre un dels espais
naturals més sorprenents de la ciutat: el parc de l’Espa-
nya Industrial. El seu nom no enganya: s’estén pels terrenys
que antigament ocupava una fàbrica tèxtil, que a partir
de la dècada de 1980 va reconvertir-se en un espai de lleu-
re per als santsencs i la resta dels barcelonins.

És impossible no fixar-se en les nou torres far, que so-
bresurten imponents i fan de reclam, ni en el seu llac ar-
tificial, custodiat per una estàtua del déu Neptú. L’altre gran
element identificatiu del parc és el drac, obra de l’escul-
tor basc Andrés Nagel, que vigila el recinte. Algunes de
les antigues instal·lacions de la fàbrica ara serveixen com
a equipaments socials, com per exemple el punt d’in-
formació juvenil la Casa del Mig.

A l’interior del parc, més enllà d’aquests elements ar-
quitectònics, es pot escollir si es vol seure, a la gespa, als
bancs o a les grades, o bé optar per un pla més actiu. I
és que a l’Espanya Industrial hi ha pistes de bàsquet, de
petanca i un frontó.

CIUTAT VELLA/ Per sota de la ronda del Litoral, el parc
de la Barceloneta s’obre al costat de la platja, on es po-
den veure una gran varietat d’espècies vegetals. El parc
manté el seu passat històric i els seus orígens industrials:
s’hi conserva l’edifici modernista de la Torre de les Ai-
gües, projectat per l’arquitecte Josep Domènech i Es-
tapà l’any 1907.

La Fàbrica del Sol és un altre espai emblemàtic del
parc. Actualment, és la seu de Recursos de Barcelona Sos-
tenible, dedicada a l’educació ambiental.

Patrimoni de l’Edat Mitjana:
coneixes la Torre Llobeta?

Una fàbrica convertida en espai de
lleure: el parc de l’Espanya Industrial

El parc de la Barceloneta 
i la Torre de les Aigües

la Barcelona desconeguda 

Va ser concebuda 
com una casa senyorial,

va servir com a masia 
i des de l’any 1983 
acull un centre cívic
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SARRIÀ–SANT GERVASI/ El pantà de Vallvi-
drera es va dissenyar l’any 1865 com un pro-
jecte hidràulic ambiciós, obra de l’enginyer
Elies Rogent. La seva raó de ser era fer arribar
aigua potable fins al municipi de Sarrià, ales-
hores una vila independent.

Funcionaria fins a finals del segle XIX,
però amb el pas dels anys, com ha passat
amb molts altres espais, es va quedar aturat.
El Patronat de Collserola, però, va voler re-
cuperar aquest indret, que ja no és un punt
d’abastiment d’aigua, sinó que s’obre a tot-
hom com un lloc d’esbarjo i com un espai
natural per a famílies i passejants. Un lloc
ideal per desconnectar de la rutina i retro-
bar-se amb la natura.

Una de les millors maneres d’arribar fins al
pantà és des de la plaça de la Mina Grott i el

camí del pantà, a tocar de l’estació Baixador de
Vallvidrera dels FGC. La Mina Grott és el túnel
de gairebé un quilòmetre que es va construir
per connectar el pantà amb Sarrià quan fun-
cionava com a proveïdor d’aigua, però més
tard, quan va quedar en desús, es va convertir
en un camí pel qual els barcelonins pujaven
per gaudir de la natura de Collserola. Ara la
gruta està tancada, però es pot seguir un camí
paral·lel entre els arbres fins a arribar a l’ano-
menada casa rosada, que antigament era la
casa del vigilant del pantà i que ha estat res-
taurada pel Patronat de Collserola.

La Casa del guarda del pantà de Vallvi-
drera acull l’Espai d’interpretació del pantà,
que mostra la història d’aquesta construcció
i la riquesa patrimonial i faunística d’un indret
sorprenentment encara força desconegut.

Retrobar-se amb la natura: 
gaudeix del pantà de Vallvidrera

El pla de Montbau:
més que el batec d’un barri

HORTA–GUINARDÓ/ Montbau és un dels
barris més joves de la ciutat. Projectat i disse-
nyat durant la dècada dels anys 50 del segle
passat, la seva raó de ser inicial era donar ca-
buda a la immigració de la postguerra que
venia, principalment, del sud d’Espanya. Per
això, el Patronat Municipal d’Habitatge, sota
el mandat de Josep Maria Porcioles, va pro-
jectar la construcció de 1.300 habitatges, tot
i que ben aviat es va veure que caldria doblar
aquesta quantitat perquè els nouvinguts
continuaven creixent. En paral·lel al naixe-
ment d’aquest nou barri, va crear-se l’Asso-
ciació de Veïns.

Més enllà de tots aquests edificis, també es
va construir el pla de Montbau, una plaça que
havia de ser, i que va ser i encara és, l’epicentre
de la vida del nou barri: un espai de trobada i

de lleure per als seus veïns. Al centre d’aquest
espai s’hi va col·locar una escultura de bronze
de quatre metres d’alçada, anomenada Ritme
i projecció, obra de Marcel Martí. 

RENTADA DE CARA
El pas dels anys, però, va anar deixant la seva
marca en aquest espai, fins que a finals de la
primera dècada del segle XXI, l’any 2009, es
va remodelar el pla de Montbau amb l’objec-
tiu de recuperar la idea inicial que fos un gran
punt de trobada del barri: l’espai es va tancar
al pas dels vehicles i ara és una plaça total-
ment per a vianants. Es recuperaven, així, les
idees que van inspirar aquest barri, sorgides
del Congrés Internacional d’Arquitectura Mo-
derna, que es va fundar el 1928 per impulsar
l’arquitectura racionalista (l’estil sota el qual

es van construir els edificis del seu voltant)
arreu del món.

CULTURA POPULAR I ENTITATS
De fet, aquesta reforma va ser l’espurna d’una
sèrie de millores i modernitzacions al barri. El
2010, per exemple, es va posar al dia la Festa
Major, perquè els veïns se la sentissin més
seva, amb la refundació de la Big Band (una
banda de música).

La Festa Major també engrescaria el jo-
vent a organitzar-se per primer cop sota el
nom de Joves Alternatius de Montbau i, de la
mateixa manera, cinc anys més tard es crea-
ria la Colla de Diables de Montbau. El darrer
gran moviment associatiu en aquest jove
barri al peu de Collserola va ser el naixement
del col·lectiu feminista Las periférikas.

La Nau Ivanow: 
una referència 
per a creadors

Tot i que va alçar-se com una fà-
brica de pintures, ja fa molts anys
que la Nau Ivanow s’associa a
usos ben diferents. Aquest espai
de la Sagrera és un lloc de refe-
rència en el camp de la creació,
la producció i la difusió de les
arts escèniques.

Concebuda a finals de la dè-
cada dels 50 del segle passat, a
partir de 1968 va anar passant
per diferents mans fins que la va
adquirir Xavier Basiana. Des de fa
una dècada i mitja, l’any 2006, la
gestiona la Fundació Sagrera,
que quatre anys més tard va fer
que s’incorporés al projecte Fà-
briques de Creació, de l’Institut
de Cultura de l’Ajuntament.

UN VIVER DE CREADORS
La Nau Ivanow vol ser un gran
espai d’intercanvi per a creadors i
iniciatives culturals. Segons l’A-
juntament, una gran manera de
donar suport a la creació i a l’em-
prenedoria cultural és oferir l’es-
pai ideal i els mitjans necessaris
per desenvolupar i gestionar pro-
jectes i petites empreses culturals.

Així, la Nau Ivanow brinda la
possibilitat de tenir un espai de
producció en un ambient únic i
ple de creativitat i també dona
suport a l’inici de nous projectes
culturals, individuals o col·lectius.
En aquest viver de creadors con-
viuen companyies, productores i
altres agents de les arts escèni-
ques, facilitant el treball conjunt
i la creació de sinergies.

Sant Andreu

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona
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Esports

La temporada de waterpolo
2020-21 s’ha acabat per als dos
sèniors del Club Esportiu Medi-
terrani. Si el passat dia 1 el sènior
masculí tancava el curs amb una
derrota a Sabadell, diumenge
passat era el primer equip feme-
ní qui quedava fora del play-off,
després de perdre els dos partits
de la semifinal contra el CN Ma-
taró. Les de Sants-Badal, però,
tornaran a jugar competició eu-
ropea la temporada que ve.

El model de competició d’a-
questa temporada plantejava
aquests partits de la post tempo-
rada de manera exprés, de ma-
nera que després de la derrota de
dissabte passat a la piscina Joan
Serra (12-8), les de Marian Díaz
estaven obligades sí o sí a guanyar
per intentar forçar un tercer par-
tit, que s’hauria jugat de nou a la
capital del Maresme. 

L’eliminatòria, però, acaba-

ria diumenge a la piscina Josep
Vallès (10-13), tot i que el Medi-
terrani va plantar cara fins al fi-
nal del tercer període. L’efecti-
vitat de la visitant Anni Espar,
autora de quatre gols i qui va fer
anar de bòlit la defensa de les de
Sants-Badal, va ser clau per de-
cidir l’eliminatòria a favor de les
mataronines. Roser Tarragó,
amb tres dianes, va liderar l’o-
fensiva del Mediterrani.

DUES MEDALLES A MANRESA
El cap de setmana, però, no no-
més va deixar aquesta mala no-
tícia de l’eliminació del sènior fe-
mení. Ferran Julià i Francho Ar-
tal, dos dels nedadors del club,
van penjar-se medalles de plata
en el Trofeu Fèlix Serra Santa-
mans, que es va disputar a Man-
resa. Julià va ser segon en la final
de 1.500, mentre que Artal va ser-
ho en la de 200 estils.

El sènior femení tornarà a jugar a Europa el curs que ve. Foto: CNM

Final del curs de waterpolo per
als sèniors del CE Mediterrani

Pau Arriaga
SANTS-BADAL

Gimnàstica | Puig, del CG Barcelona, convocada
Aina Puig, una de les joves gimnastes del CG Barcelona, ha estat convocada
per la seleccionadora estatal de gimnàstica artística per a un control tècnic

que es farà avui. Puig encara és júnior, però la seleccionadora la té en compte.

La UE Sants de Tito Lossio
ha encadenat dues victòries
(Pobla i Monta) que fan

que l’equip hagi sortit de la zona
de descens a Primera Catalana
ara que s’ha acabat la primera
volta de la segona fase del curs
futbolístic 2020-21. 

Els blanc-i-verds són tercers
amb 31 punts, dos més que el
Santfeliuenc i tres més que la UE
Figueres, el primer dels equips
del grup 5E de Tercera Divisió
que perdria la categoria si la
temporada acabés avui. Per so-
bre tenen la Pobla i el Peralada.

La UES, doncs, voldrà man-
tenir les “bones sensacions” que
Lossio va dir que li genera l’equip
després del 0-4 de diumenge
passat a Nou Barris. Els pròxims
reptes que afrontarà el conjunt de
Lossio seran un partit diumenge
a les set de la tarda a l’Energia
contra el CF Igualada (els de l’A-
noia tenen dues jornades pen-
dents, ja que han estat aturats per
positius de Covid) i un viatge al
camp de la UE Valls diumenge de
la setmana que ve.

La UE Sants 
surt de la zona 
de descens

Nogueras i Costal
guanyen el Cros
Popular de Sants

ATLETISME4Albert Nogueras i
Nerea Costal són els guanyadors
de la 42a edició del Cros Popular
de Sants, celebrada diumenge
passat després d’un any de sus-
pensió per culpa de la pandèmia.

La cursa va haver de repen-
sar-se i reduir la distància dels 10
als 5 quilòmetres i va eliminar to-
tes les activitats complementàries
a les curses com la xocolatada, i
tampoc es van celebrar ni El Pe-
tit Cros ni La Centpeus.

Nogueras, de l’ISS l’Hospi-
talet, va aturar el cronòmetre en
15 minuts i 13 segons. El podi el
van completar Xavi Figuerola i
Josep Díaz. Per la seva banda, el
temps de Costal va ser de 18 mi-
nuts i 15 segons, seguida d’Elisa-
bet Martín i Núria Vizcaíno.

Foto: Twitter (@PakoBeer)
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4La Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS) ha creat un
nou portal web que és molt més
que això. Es tracta d’Import@ss,
un nou model d’atenció en el qual
el ciutadà se situa al centre dels ser-
veis digitals, que s’han redisseny-
at, organitzat i presentat amb l’ob-
jectiu de fer-los senzills d’utilitzar,
clars i intuïtius. 

Import@ssofereix informació i
una quarantena de serveis de tra-
mitació, així com una àrea perso-
nal on pots consultar les teves da-
des de forma personalitzada, sigui
quina sigui la teva situació laboral.
Per exemple, hi pots entrar per con-
sultar el teu número de la Segure-
tat Social o per veure la teva vida
laboral. S’hi pot accedir tant des
d’ordinadors com des de telèfons
mòbils o tauletes. 

COM S’ORGANITZA?
El portal té dues parts, una pàgina
principal d’accés públic i una àrea
personal. A l’àrea pública trobaràs
tota la informació necessària per fer
qualsevol tràmit o gestió, en un
llenguatge proper i comprensi-
ble. També presenta els serveis de
la TGSS agrupats en quatre grans

categories per facilitar-te la recer-
ca d’allò que necessites. L’àrea per-
sonal, com el seu nom indica, és un
espai totalment personalitzat per
consultar totes les teves dades. 

QUÈ HI PUC FER?
Entre els quaranta serveis que ofe-
reix el portal Import@ss, hi ha la
possibilitat de consultar i obtenir in-
formes, entre altres qüestions, so-
bre la teva situació laboral, així
com veure la teva vida laboral de
forma digital i descarregar-te’n
l’informe en format PDF. 

També et permet informar-te i
fer tràmits com a autònom, con-
sultar i modificar les teves dades per-
sonals de contacte i de domicili, con-
sultar i pagar deutes, accedir a do-
cuments relacionats amb els teus
tràmits de la llar i un llarg etcètera. 

COM A AUTÒNOM
Si ets autònom, disposes d’una
pàgina específica en la qual tro-
baràs, agrupats, tots els tràmits
que puguis necessitar i la infor-
mació que et caldrà saber abans de
fer servir cap servei. També comp-
tes amb una guia que dona res-
posta als dubtes que et puguin sor-

gir abans, durant i després de fer
qualsevol tràmit. 

A més, la TGSS està treballant
perquè a la teva àrea personal tin-
guis accés a tota la informació re-
lacionada amb la teva activitat. 

FEINA DE LA LLAR
La TGSS ha tingut en compte la fei-
na de la llar per les seves caracte-
rístiques particulars. Tant si ets tre-
ballador o ocupador d’aquest sec-
tor, disposes d’una secció per a tu.

No cal que coneguis la legis-
lació ni els passos administratius
del tràmit que vulguis fer, ja que
Import@ss t’acompanyarà i et gu-
iarà mentre el facis, explicant-te
què suposarà cadascuna de les te-
ves decisions i els drets i obliga-
cions que impliquin. 

Com a treballador, podràs con-
sultar les condicions de feina de-
clarades pel teu ocupador en tra-
mitar la teva alta a la Seguretat So-
cial, així com la quota que ingres-

sa i la part que et correspon apor-
tar. Com a ocupador, podràs veu-
re a qui tens contractat, la data en
què va començar a treballar, la
pròxima quota que es carregarà al
teu compte i la jornada i el salari de-
clarats. També podràs modificar les
teves dades de contacte, el domi-
cili on treballa l’empleat i el comp-
te bancari on tens domiciliats els
pagaments. A més, comptaràs
amb un simulador per obtenir una
aproximació de la quota a pagar.

» La Tresoreria General de la Seguretat Social ha creat un nou portal per atendre el ciutadà
» La plataforma ofereix informació, fins a quaranta serveis i una àrea personal exclusiva

Al nou portal s'hi pot accedir tant des d'ordinadors com des de telèfons mòbils o tauletes. Foto: Pexels

Un nou web on tu ‘Import@ss’
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Viu en línia

Pocs mesos abans que es proclami la Se-
gona República, Barcelona plora la seva
artista més estimada i aclamada: Palmi-
ra Picard, l’Emperadriu del Paral·lel. Men-
tre la gran avinguda de l’oci barceloní
està de dol, l’efervescència nocturna ha
convocat al bar La Tranquil·litat tot d’ar-
tistes que beuran a la seva salut. 

Al Teatre Nacional de Catalunya.

Teatre

L’Emperadriu del Paral·lel
Lluïsa Cunillé

La cantautora Zahara es torna a obrir en
canal amb el seu nou àlbum, PUTA, que
inclou, de fet, el seu tema més personal,
Merichane. Aquesta paraula, merichane,
era l’insult que li dedicaven de petita a
l’escola i que aviat va descobrir que sig-
nificava puta. L’artista ha decidit fer-se se-
ves les paraules que van destrossar-li la
infància i crear un disc reivindicatiu.

Música

En Connor (Finn Little), un adolescent
que presencia un assassinat, és perse-
guit per dos assassins bessons a través
de la salvatge Montana. Tot i que
compta amb la Hannah (Angelina Jo-
lie), una experta de la supervivència, per
evitar que el trobin, un incendi proper
aviat amenaçarà amb posar fi a la vida
de tots els implicats.

Pelis i sèries

Aquellos que desean mi muerte
Taylor Sheridan

PUTA
Zahara

La guerra infinita
El MNAC acull ‘La guerra infinita’, una exposició que desco-

breix les diferents facetes de l’obra del fotògraf Antoni
Campañà  (Arbúcies, 1906 - Sant Cugat del Vallès, 1989),

posant el focus en les fotografies que va realitzar durant la
Guerra Civil espanyola, que la família va trobar fortuïta-

ment l’any 2018. Aquest conjunt d’imatges, de gran quali-
tat artística i rellevància històrica, van ser amagades en

una capsa pel propi artista, on van romandre durant més
de setanta anys. Aquesta capsa, amb centenars d’imatges

inèdites, és ara coneguda com “la capsa vermella”.

C A R L E S  F R A N C I N O

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un presentador estrella de la ràdio
Presenta ‘La Ventana’ de la Cadena Ser des del 2012

Famosos

Superar el coronavirus
I tornar a la ràdio després de 47 dies amb un emotiu discurs

Pèls de punta
Molta gent s’ha emocionat i recomana escoltar-lo

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Llegir el príncep dels poetes catalans
sempre és bona idea. Per això, Edicions
62 torna a editar aquest recull de vint-i-
quatre contes de Josep Carner amb
motiu del cinquantè aniversari de la
seva mort. Per establir el text d’aquesta
nova edició, Marcel Ortín ha comparat
les diverses versions de cada conte i ha
restituït certs passatges fins ara omesos.

Llibres

La creació d’Eva i altres contes
Josep Carner
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Després de 47 dies allunyat de la ràdio
per les complicacions del coronavirus,

Carles Francino (Barcelona, 1958) va tor-
nar a la Cadena Ser el 10 de maig. Emo-

cionat, es va posar davant dels micròfons
del seu programa, La Ventana, i va pro-

nunciar un emotiu editorial en què la
veu se li va trencar més d’una vegada. El

vídeo del moment ha corregut com la
pólvora per les xarxes socials, on molts
usuaris han recomanat escoltar les pa-
raules de Francino. A més d’explicar la

seva situació personal –va estar ingressat
en estat greu, va perdre un familiar per
Covid-19 i en té un altre recuperant-se

lentament–, va lamentar les imatges de
gent celebrant la fi del toc de queda i va

posar en valor la feina dels sanitaris.

|Baldurs Gate
El videojoc d’acció Baldurs Gate: Dark Alliance torna vint anys després

amb una remasterització. Disponible per a PS4, Switch i Xbox One.

La fitxa
QUI ÉS?
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

MÚSICA

Intenteu reduir el nombre d’aparells sonors que funcionen 
alhora i abaixeu-ne el volum sempre que sigui possible

PROTECCIÓ

REDUCCIÓ

OTORRINOLARINGÒLEG

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

i SALUT

El 30% de la població de la Unió Europea està exposada a
un nivell de soroll causat pel trànsit superior a 55 decibels
durant la nit, segons l’Organització Mundial de la Salut. En

la mateixa línia, l’Agència Europea del Medi Ambient exposa
que un 20% de la població de la UE pateix nivells de soroll que
poden produir molèsties i efectes negatius per a la salut. 

Aquestes són les dades que recull el Departament de Salut
de la Generalitat per alertar sobre una qüestió que posa en risc
la salut auditiva de la població. Des del Canal Salut ofereixen al-
guns consells per evitar l’exposició a soroll excessiu tant a casa
com a fora. Per exemple, a l’hora d’escoltar música, diuen que
els reproductors no s’han de fer servir més d’una hora al dia i el
volum ha d’estar, com a molt, al 60% del màxim possible. Si uti-
litzeu eines o aparells sorollosos, cal prendre “mesures de pro-
tecció auditiva, com ara l’ús de taps i d’auriculars per a les ore-
lles que esmorteeixen el soroll ambiental”. A més, Salut aconse-
lla visitar l’otorrinolaringòleg per a controls periòdics d’audició
si teniu un risc afegit, com ara factors genètics o un lloc de tre-
ball que comporta l’exposició continuada a un soroll excessiu.

Cuidar la salut auditiva

Salut recomana no fer servir reproductors de música més 
d’una hora al dia i que el volum no superi el 60% del màxim possible

Les claus

Si utilitzeu eines o aparells sorollosos, cal prendre mesures 
de protecció auditiva com l’ús de taps o auriculars

Cal anar-hi periòdicament en cas de tenir un
risc afegit, com una feina en entorn sorollós
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