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“Ser de barri i arribar on he arribat
fa que la gent connecti amb mi”
Ferran Adrià
Cuiner i creador

Albert Alexandre
BARCELONA
er trencar el gel: l’esmorzar,
a diferència del sopar o del
dinar, és un àpat que no
canvia gaire. Què esmorza Ferran Adrià?
Per a mi també és un àpat recurrent. Jo esmorzo iogurt, fruita, suc
de taronja, alguna galeta... Tot molt
normal. Fora del restaurant el que
menjo és normal.

P

Va néixer l’any 1962 a l’Hospitalet. Com era aquella ciutat?
Quan jo era un nen, l’Hospitalet era
bastant poble. Amb barris molt petits. Tota la Fira no existia. Eren
camps, horts... Tot era molt diferent
que ara. Jo vaig tenir una infància
feliç amb els meus pares i el meu
germà. Una bona infància, sense
traumes. Jugava a futbol a Santa
Eulàlia, a la posició del Xavi, al centre del camp.
Quina és la diferència més gran
entre l’Hospitalet d’abans i el
d’ara?
Hi ha una diferència brutal. Ara, el
que era el meu Hospitalet és un
espai meravellós. Molt modern i

cosmopolita. Crec que ha estat un
canvi en positiu.
No sent nostàlgia del passat?
El que no puguis canviar no t’ha de
preocupar. Si hi havia camps, no s’hi
poden tornar a posar.
Quina era la seva relació amb altres municipis de l’àrea metropolitana?
Jo vivia al carrer que separava Barcelona de l’Hospitalet i, per tant, era
un hospitalenc bastant barceloní.
La meva generació era com ara. No
dèiem allò de “baixar a Barcelona”.
Conceptualment no hi havia diferència. Potser sí que dèiem“anem al
centre” per referir-nos a anar a la
plaça Catalunya.
Quan va començar la seva passió pel món de la cuina?
En realitat, jo no tenia passió per la
cuina. Em vaig començar a buscar
la vida, quan era molt jove, i me’n
vaig anar a Castelldefels, a rentar
plats. Aleshores tenia 17 anys. Era
bastant estrany que algú marxés
amb aquella edat. Tot i això, seguia
tenint un llit a casa dels meus
pares. En aquella època a mi m’agradava el que agrada a tots els
joves: sortir de festa. Però havia de
treballar. Després de Castelldefels

vaig anar cap a Eivissa, on vaig
estar treballant d’ajudant de cuina,
i a poc a poc vaig anar aprenent
l’ofici. De totes maneres, no em
vaig enamorar de la cuina fins que
vaig arribar a la Cala Montjoi, a la
Costa Brava, al Bulli, amb 22 anys. A
aquella edat jo ja era cap de cuina
i això és molt estrany, perquè el
Bulli era un restaurant molt important i jo molt jove.

“De la crisi
climàtica i de la
sanitària només
podem sortir-ne
innovant”
També he llegit que la mili va ser
una bona època que el va ajudar
a aprendre a cuinar...
Per a mi va ser brutal, sí, perquè
vaig saber què volia dir portar
un restaurant, encara que fos per
a la Capitania General de l’Exèrcit... Tenia banquets, m’ocupava
del pressupost... Va ser molt important per a mi, sí.

Què el va enamorar de la Cala
Montjoi?
La cuina. Era la primera vegada que
veia parlar de cuina amb tanta passió. Vaig descobrir un món professional que per a mi era desconegut.
A la taula, quan es menjava, no es
parlava de futbol, sinó de cuina. Hi
havia una passió brutal pel que
feies. El 90% de la gent cuina per
menjar o per guanyar diners, però
aquí era diferent. En aquella època
vaig estar viatjant per França per
conèixer els millors cuiners del
món. Va ser també una fase d’aprenentatge i de referència. Quins eren
els millors cuiners del món? Si tu no
has vist mai el Barça, el Madrid, el
Manchester City o la Juventus, no
tens referència de què és el futbol
al màxim nivell. Doncs passa el mateix amb els restaurants. Tots eren a
França i era vital visitar-los.
Va ser d’aquella època que va
aprendre la frase “creativitat és
no copiar”. Creu que avui en dia
es copia molt i es crea poc?
Estem on estem perquè fa dos milions i mig d’anys es va començar a
innovar. De les dues grans crisis, la
sanitària i la climàtica, en sortirem
innovant. Mira la vacuna. Pel que fa
a la frase, és una metàfora que el
que ve a dir és que cal ser honest.

Tu pots copiar i la majoria de gent
copia. Simplement, i segons el meu
punt de vista, cal ser honest i dir:
“Mira, això ho he copiat d’aquí o
d’allà”. La majoria de llocs és el que
fan perquè no tenen recursos per
innovar. Jo soc un dels pocs que va
tenir la sort o la capacitat de tirar
endavant un verdader procés de
creació al Bulli, i no va ser fàcil. Vam
trigar 14 anys a oferir una cuina innovadora, i durant aquest temps
no vam guanyar diners. La gent cobrava una part del sou el dia 15 i
una altra a final de mes. Això no és
treballar, això és creure en alguna
cosa més enllà... Com que fèiem
una cuina tant d’avantguarda, a la
gent li costava molt d’entendre,
però la nostra feina era crear un restaurant per obrir camins.
Què vol dir amb obrir camins?
Noves tècniques, nous gustos, nous
estils... Res a veure amb el que la
gent entén per cuina. Sintetitzar tot
aquest procés de creació en una entrevista és impossible... Quan ho intentes resumir la gent pensa: de què
em parla aquest tio? Tothom parla
de cuina perquè cuina o menja,
però si portem la cuina a un nivell
molt alt és un altre món. Per entendre aquest procés de creació cal
veure el documental de 15 hores4
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3que es va fer del Bulli: El Bulli, història d’un somni.
15 hores? Són moltes!
No, perdona, però no! Estem en un
moment de la nostra societat on tot
són titulars i Instagram. Per estudiar
qualsevol cosa cal dedicar-li, jo què
sé, una setmana com a mínim, oi?
Doncs 15 hores no és tant per entendre un procés d’anys. Si vols
comprendre alguna cosa, el que no
pot ser és que no li dediquis temps.
El concepte d’estudiar està fins i tot
mal vist. Qualsevol persona que
munti un negoci ha de saber què és
una empresa. Quanta gent que
munta una petita empresa sap què
és un balanç o un pressupost?
Ningú! El 50% de les petites i mitjanes empreses no duren més de cinc
anys. Per què? Per manca de coneixement i d’estudi. No vol dir anar a
la universitat, sinó saber el mínim i
necessari. El coneixement és vital.
Parlant d’innovar, creu que Barcelona és una ciutat innovadora?
Sí, el turisme va canviar la ciutat.
Amb les seves coses bones i dolentes. Era una ciutat meravellosa per
viure-hi i tenia molts avantatges
competitius. Al mediterrani no hi ha
tants llocs com Barcelona i el seu esperit creatiu. Malauradament, amb
la Covid no sabem què passarà. Ara
és una ciutat trista, però caldrà esperar dos anys per veure si torna a
ser el que era, si torna a somriure.
I què creu que passarà amb el
sector de la restauració ara que
tothom compra per Glovo? Tindrem ganes de tornar a anar de
restaurants?
El gran canvi l’ha produït el teletreball. Abans, si la gent tenia una reunió, quedava a Barcelona i per
dinar. Això ja no es farà. Quan tinguem clar com quedarà tot el tema
del teletreball veurem què passa. El
que està clar és que una part important de la gent, almenys dos
dies a la setmana, farà feina des de
casa i això pot fer que un 10 o un
15% dels restaurants desapareguin.
La pandèmia ha afectat el seu
negoci?
Com que jo ja no tinc restaurant, no
he tingut problemes. Estem a elBullifoundation i més o menys ho hem
passat bé. Hem pogut seguir amb
el 80% de la nostra activitat.
Si parlem de moments crítics en
els últims anys, hem de parlar per
força del procés independentista. Com va viure aquells moments en l’àmbit personal?
Respecte a aquest tema, jo no he
tingut problemes de cap mena. Està
clar que hem viscut una situació
complexa, perquè la societat estava
molt polaritzada. Viatjo molt i quan

viatges ho veus tot d’una manera
diferent. Explicar-ho a fora és fàcil, el
que és complicat és entendre que el
conflicte es pot veure de moltes
maneres. Hi ha una gent que vol
una cosa, una que en vol una altra i
una darrera que no sap què vol...

però jo mai he treballat pel reconeixement, ha estat una conseqüència de la meva feina. Quan
vaig aparèixer a la portada de The
New York Times va ser molt especial.
Allò, el 2003, quan no hi havia internet, em va canviar la vida.

Si em permet preguntar-li i vol
respondre-ho: vostè què vol?
No ho sé. Amb la situació de la
Covid i amb els milers de persones
que estan a l’atur, amb els negocis
que estan morint, crec que el que
toca ara és que l’economia torni a
ser el que era. Estem en un moment
molt fotut i tothom hauria d’anar
cap a la mateixa direcció. Crec que
hi ha consens en això. Hi ha una crisi
com mai s’havia vist. Això com s’arregla? No ho sé. Els polítics hauran

Deia que els premis ajuden en
moments baixos. Quin ha estat
el moment més dur de la seva
carrera?
La malaltia i la mort de qualsevol familiar. Sobretot la malaltia. Els meus
pares i els meus sogres van patir
molt i va ser molt dur. En l’àmbit
professional, no em puc queixar.

“Tothom
que fa alguna
cosa diferent
i creativa rep
crítiques”
de solucionar-ho, però de vegades
sembla que hi ha gent que no és
conscient que moltes persones han
perdut familiars o que hi ha altres
persones que han perdut la seva
feina després de 40 anys treballant.
Va defensar l’estatut al mateix
temps que feia una campanya
per al ministeri de l’Interior i l’Exèrcit. També ha dit alguna vegada que se sent molt europeu.
Hospitalenc, català, espanyol,
europeu... Amb quina identitat
es queda?
Jo sempre dic que la meva pàtria és
el talent. A partir d’aquí puc dir que
em sento català, però també de
Roses [on viu actualment], de l’Hospitalet... No em preocupa massa.
Sempre m’han importat més les
persones que les identitats. Procuro estar bé on estic. Ara bé, és clar
que tinc un sentiment català. Vull
dir que tinc una manera de fer i
d’estimar el meu país. Però bé, últimament no vull ni perdre dos minuts parlant de política...
Doncs no en parlem més. Durant
la seva carrera ha rebut molts
premis. El Bulli va ser reconegut
cinc vegades com el millor restaurant del món, Català de l’Any...
Els premis sempre són positius, perquè a la vida no tots els moments
són bonics. És cert que jo he tingut
la sort de rebre uns premis increïbles, brutals. Sempre que tens un
moment baix els premis van bé,

Ha rebut crítiques molt dures
que deien que la seva cuina era
massa sofisticada...
Tothom que fa alguna cosa diferent
i creativa rep crítiques. Però si surts
al carrer, al 50% li sembles simpàtic
i a l’altre 50% no, sense conèixer-te.
Un ha d’aprendre que no pot agradar a tothom. No em puc queixar i
mai ho he fet, perquè en realitat he
rebut molt poques crítiques negatives. És clar que afecten, aquestes
crítiques, però no s’hi pot fer res. Hi
ha gent que no està d’acord amb
els canvis i és normal. Perquè si jo et
pregunto “què vols, un ou ferrat o
una esferificació amb pèsols?”, tu
em diràs que l’ou ferrat.
No sigui modest, a vostè la gent
l’estima molt...
Sí! En soc conscient. Potser és pel fet
que soc un xaval de barri, de Santa
Eulàlia, de família treballadora i que
ha arribat on ha arribat. Això és una
cosa amb la qual la gent connecta.
El meu pare era estucador i la meva
mare era el que es deia una ama de
casa, encara que de vegades treballava en una perruqueria. La gent
diu“el Ferran no va anar a la Universitat, però ha donat classes a Harvard”. Puc ser un símbol per a la
gent treballadora, que pot pensar:
“Si ell ho ha fet, jo també ho puc fer”.
Ha renunciat a moltes coses per
ser el millor cuiner del món?
Segurament no he tingut una vida
personal normal. Les vacances, els
caps de setmana... Tot eren conceptes molt diferents del que entén la
gent. És una vida diferent, però com
he dit abans, el que no puguis canviar que no et preocupi.
Ja per acabar, per què va decidir
tancar el Bulli?
El Bulli va ser un somni, però els
somnis també s’acaben. Nosaltres
volíem obrir camins i vam aconseguir-ho. La nostra missió es va acabar. És difícil saber dir prou. A nivell
creatiu, t’has de mirar al mirall i ser
sincer per dir-te que has d’acabar. A
la vida s’ha de saber quan dir prou.
Saber quan una cosa s’ha acabat.<

Foto cedida per elBullifoundation / Marina Roca

“Sortir a la portada de The New
York Times em va canviar la vida”

FERRAN ADRIÀ EN 10 RESPOSTES
1. Quin és el seu grup de música preferit?
The Rolling Stones.
2. Hi ha algun aliment que detesti?
El pebrot vermell gran.
3. Per a quina persona viva o morta li agradaria cuinar?
Per a Pablo Picasso.
4. Digui’m un llibre que l’hagi marcat...
No n’hi ha cap que m’hagi marcat. Podria recomanar
El perfume, de Patrick Süskind.
5. I una pel·lícula?
Pulp Fiction.
6. Té alguna afició que em pugui sorprendre?
Col·leccionar llapis d’hotels, tot i que amb la Covid
ara és complicat.
7. Hi ha algun lloc de l’àrea metropolitana
especial per a vostè?
El meu barri, Santa Eulàlia.
8. On li agradaria anar de vacances?
A la Costa Brava.
9. Quin és el seu màxim referent professional?
Tota la generació que va crear la Nouvelle Cuisine.
10. I en la seva vida personal?
La meva dona.
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Rèquiem per les cabines telefòniques
per Víctor Porres

a temps que resten invisibles al pas dels vianants. Semblen ànimes en pena, testimonis postapocalíptics d’un passat no tan
llunyà. Víctimes dels vertiginosos canvis tecnològics amb què hem encetat el segle XXI i en els
quals alguns anem tan perduts com Charles Chaplin
intentant cargolar a temps les peces de la cadena de
muntatge a Temps moderns.
Si no és per entonar un fado, és recomanable evitar la nostàlgia, perquè mentre pensem en allò que
s’ha perdut ja ens han pispat el que hauríem d’haver viscut. Però les cabines telefòniques, ara que ja
tenen data de caducitat –com els iogurts o els replicants–, es mereixen un reconeixement als serveis
prestats. Són una icona de tota una època: prop de
100 anys parlant a distància gràcies al fil infinit, des
de la invenció del telèfon fins al seu ocàs amb l’ús
massiu d’aquest aparell unplugged multiús que actualment portem tots a la butxaca o a la bossa.
Les cabines estaven sentenciades amb l’aparició
del mòbil igual que les màquines d’escriure van començar a tremolar veient com les impressores desterraven el típex de per vida o els carrets de fotos no
eren benvinguts a les noves càmeres digitals. No hi
amnistia possible: abans d’acabar l’any, les prop de
15.000 cabines que hi ha a tota Espanya desapareixeran com un d’aquells amors d’estiu que et marquen de per vida, almenys fins que arriba l’amor de
tardor. Diuen que, amb una mitjana de només una
trucada a la setmana, aquests dinosaures d’alumini ja no són productius i cal exterminar-los abans
que els grafits i els adhesius amb anuncis els acabin
camuflant del tot. Però costa acomiadar-se d’aquests
emblemàtics tòtems com si res.
Durant anys, les cabines han servit per a la que era
la seva missió principal: trucar per telèfon amb una
certa intimitat i protegits de les inclemències del

temps. Si no tenies telèfon o estaves lluny de casa, amb
unes monedes podies canviar el món. Si més no, el
teu món. Les cabines han estat testimonis d’interminables converses entre nuvis o amants –penja tu;
no, tu; no, tu–, d’històries de la puta mili narrades
amb el petate a l’esquena i d’escenes d’escalfor familiar a través de l’auricular, sovint de cobrament a
destinació.
Quan no existien els mòbils, una cabina podia
resoldre’t la vida. Podia ser l’oportunitat per aconseguir una feina, una via per demanar auxili o, simplement, un recurs útil per avisar els amics que arribaves tard a sopar. Acomplien, en part, les funcions de l’actual WhatsApp, però sense emoticones,
ni gatets dient-te “bon dia” ni el negre superdotat.
Fins i tot es podien enviar missatges telegràfics sense pagar: un to i penjo és que estic bé; dos tons i
penjo és que no m’espereu desperts; tres tons i penjo és que he perdut la cartera i m’haureu de venir
a buscar…
Les clàssiques cabines integrals també eren un
refugi quan plovia i no hi havia sostre a prop, i un
reservat per a parelles sense cotxe i sense vergonya.
Sovint feien d’oficina, d’espai d’intercanvi de tota
mena de mercaderies il·legals i, fins i tot, de canviador de roba, i si no pregunteu-ho a Superman. Per
a l’Agent 86 eren una porta secreta d’accés al quarter general de Control; per a l’exsogra del Banderas,
un refugi on defensar-se dels terribles ocells de
Hitchcock; i per al personatge de José Luís López
Vázquez a La cabina, una trampa mortal que ha provocat malsons a més d’una generació.
Mentre la majoria de les cabines que segueixen
dempeus a pobles i ciutats estan condemnades a convertir-se en ferralla, n’hi haurà algunes d’afortunades
que encara tindran una segona oportunitat per tornar a esdevenir punt de referència dins de l’ampli

Les millors

Govern

perles

repertori del mobiliari urbà. Aquest és el cas de l’última cabina amb sostre, portes i recobriment de vidre que queda actualment a Barcelona, la 8595-A,
situada al carrer del Lledoner, 2, al barri de Sant Genís dels Agudells. Bé, ara ja no és allà perquè el passat mes de març, amb tota la solemnitat que requeria
l’ocasió, una brigada del Districte d’Horta-Guinardó va procedir a la retirada i posterior trasllat a un
dipòsit municipal amb l’objectiu de rehabilitar-la i
convertir-la en un punt d’intercanvi de llibres, que
s’instal·larà pròximament a la plaça Meguidó.
La “bibliocabina” serà una realitat gràcies a l’acord entre Telefónica i l’Ajuntament de Barcelona,
però la idea no és de cap dels dos, sinó dels veïns,
que responent a una consulta sobre els usos d’aquest
vestigi de la telefonia fixa i collada a terra van decidir-ne aquest futur entre les diverses propostes que
s’hi van presentar, descartant-ne d’altres com que
es convertís en un telèfon del civisme o del 112, o bé
que fos un punt wifi.
Precisament, aquests són els principals destins
que els espera a les poques cabines supervivents en
altres ciutats: esdevenir punts d’informació, d’accés
públic a Internet o de recàrrega. Ara bé, ha de ser
humiliant veure com passes de ser una autosuficient
cabina telefònica, amb el teu propi número i aparell,
a un simple servidor de corrent perquè es carreguin les bateries dels responsables de la teva extinció:
aquells mòbils que van començar sent un telèfon sense fils i han acabat esdevenint una insaciable màquina multiserveis.
Vista l’enorme dependència que tenim actualment dels mòbils, potser una altra solució per reciclar les cabines seria col·locar-hi una vitrina antipànic amb un telèfon al 100% de bateria a dins, un
martell i un cartell que digui: “Trenqueu el vidre en
cas d’emergència”.

N

LA FOTO

n nen i el seu pare troben un cadàver dins d’un dinosaure
decoratiu d’un antic cinema de Santa Coloma de Gramenet.
La hipòtesi dels Mossos és que l’home s’hi hauria introduït per
recuperar el seu mòbil, segons ha avançat SER Catalunya.

U

a pandèmia impedeix celebrar els casaments com
abans. Però hi ha un lloc on l’aforament no es controla:
els avions. Una família de l’Índia, el país més afectat pel
virus, ha llogat un avió per a una boda amb 160 convidats.

L

a Maria Teresa, de 73 anys, va rebre una multa de 600 euros
per circular a 298 km/h per la ronda de Dalt l’abril de 2020, tot
i no haver comès aquesta infracció (ni cap de similar). Ara que el
cas ha sortit als mitjans, l’Ajuntament de Barcelona ha rectificat.

L

n treballador de l’hospital Vall d’Hebron roba
més de 8.000 cànules de plata que s’utilitzen en les
traqueotomies per vendre-les després, segons El País. Una
botiga de compravenda d’or va avisar els Mossos dels fets.
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Trencar les fronteres i muralles invisibles
per David Centol, editor del Grup Comunicació 21

l Grup Comunicació 21 creiem
en el periodisme practicat i
entès des de la ferma convicció
de servei al ciutadà i a la societat de la qual formem part. Totes les nostres publicacions descansen sobre aquest
compromís de proporcionar al lector informació de qualitat, tractada amb rigor
i presentada amb claredat perquè disposi
de les eines de reflexió i coneixement necessàries per desplegar plenament i amb
totes les conseqüències la seva condició
de ciutadà.
No són paraules buides, aquestes afirmacions. Ens avala una llarga trajectòria
de més de vint anys a través dels quals
Grup Comunicació 21 s’ha convertit, gràcies a la fidelitat dels seus lectors i a la professionalitat de tots els nostres periodistes, publicitaris i col·laboradors, en el
principal referent de la informació de
proximitat a Barcelona i també a la seva
àrea metropolitana.
Línia, el diari metropolità, que
avui inicia la seva singladura, és la culminació d’aquest apassionant viatge iniciat
fa dues dècades. Ve a sumar-se a les altres
dinou capçaleres Línia del grup que, en
el seu conjunt, conformen el projecte
més ambiciós existent a Catalunya pel que
fa al periodisme de proximitat.
Aquest nou mitjà que presentem s’assenta sobre els mateixos valors que la resta, tot i que hi afegeix algun element dife-

renciador. Si fins ara cadascuna de les nos- devenir una eina de debat serè i profund
tres dinou publicacions tenia com a ob- sobre Barcelona i l’àrea metropolitana.
jectiu informar el ciutadà de la seva realiHo fem perquè compartim la diagnotat més propera –el barri, el districte, la ciu- si que situa la necessitat urgent de trencar
tat, la comarca–, amb Línia, el diari me- les fronteres i muralles invisibles –però
tropolità pretenem eixamplar els límits existents– que encara s’aixequen entre les
geogràfics de la nova capçalera per abra- diferents ciutats que conformen aquesta
çar tota la Barcelona metropolitana.
realitat geogràfica i humana per poder
Ho fem sense abandonar el nostre multiplicar-ne exponencialment les seves
compromís amb la informació de pro- potencialitats de creixement.
ximitat, que és el nostre estandard més
Un creixement que a Línia entenem
diferenciador i l’element que distingeix més enllà de la mera dimensió econòmica
tota la nostra activitat periodística com i que abraça també la cultura, les infraesa grup de cotructures, la momunicació.
els equiFem periodisme, no activisme. bilitat,
La decisió
paments, la sosde fer realitat
tenibilitat, la visiExpliquem allò que passa,
un diari mebilitat internaciotropolità és
nal i tantes altres
no en som els protagonistes
sobretot fruit
qüestions, totes
d’una profunelles rellevants en
da reflexió sobre les necessitats infor- el marc d’una societat en plena transformatives del ciutadà que no han tingut mació i que ha d’afrontar reptes cada cop
resposta fins ara i també de l’exigència més exigents.
que ens imposem com a grup de fer reEl nou lector, i també aquell que ja ens
alitat projectes periodístics que puguin coneix a través d’alguna de les dinou ediresultar transformadors en el mitjà i cions que fins ara configuraven l’univers Líllarg termini.
nia, trobarà en aquest diari un periodisme
Línia pretén cobrir, en primer lloc, el reposat, serè, responsable, allunyat de la cribuit informatiu que afecta aquesta reali- dòria i de l’exageració. Fem periodisme, no
tat física, humana, social, econòmica i cul- activisme. Expliquem allò que passa, no en
tural que és tota l’àrea metropolitana. som els protagonistes. Hi trobarà també pePerò a aquest objectiu, purament perio- riodisme crític, sempre necessari, però no
dístic, hi sumem també la voluntat d’es- practicat d’una manera gratuïta i inoperant,

sinó des de la voluntat d’esdevenir una eina
útil i positiva de diàleg i transformació. Línia aposta també per l’opinió de qualitat
i per això hem seleccionat un ampli ventall
de columnistes que s’incorporen al nostre
projecte per aportar, des de la pluralitat d’idees i pensament, eines de reflexió i anàlisi per enriquir el debat públic de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Com a editor del Grup Comunicació 21
em plau donar-te la benvinguda a casa
teva. Procurarem estar a l’altura de l’immens repte que suposa acudir cada dia a
la cita amb els lectors. Ho farem amb professionalitat i honestedat, com hem fet des
de fa vint anys. I ho farem també amb la
il·lusió i l’exigència de saber que, en el periodisme, el compromís amb el lector es renova cada dia i que és també cada dia que
cal estar a l’altura.
Voldria també donar les gràcies a tots
els professionals del Grup Comunicació 21
que han fet possible el naixement de Línia. La pandèmia no ens ho ha posat fàcil, certament. Però precisament perquè les
veritables capacitats de les persones es mesuren davant de les dificultats, cal reconèixer la seva gran vàlua personal i professional. Línia té un equip de professionals preparats i compromesos, disposats
a deixar-s’hi la pell. I aquesta sempre és la
millor garantia per a qualsevol projecte. Comença l’aventura metropolitana de Línia.
Et convidem a viure-la amb nosaltres.
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“Les ciutats del voltant de
Barcelona no volen ser diluïdes”
José Montilla

Expresident de la Generalitat de Catalunya
A. Nadeu / A. Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky
om tants altres ciutadans
de l’àrea metropolitana,
vostè amb 16 anys va viatjar d’Andalusia cap aquí amb la
seva família. Com recorda aquell
viatge?
D’això fa pràcticament 50 anys. En
aquells temps hi havia molta gent
que feia aquest viatge en tren, però
el meu pare i jo el vam fer en autocar. No hi havia les autopistes que
hi ha avui i va ser un viatge llarg. Recordo l’entrada a Barcelona quan
començava a sortir el sol. Era la primera vegada que venia a Catalunya. Hi tenia família i algun amic.
Veníem per quedar-nos-hi i vam
començar a viure a les Planes de
Sant Joan Despí, molt a prop del
barri del Padró, on vivia una germana de la meva àvia.

C

Estava molest per haver d’abandonar el lloc on havia viscut tota
la seva joventut?
No va ser una decisió imposada. Tot
i que tenia 16 anys, pensava que tindria més oportunitats en una terra
com Catalunya que a l’Andalusia de
principis dels setanta. No és que els

meus pares m’hi obliguessin, jo era
el principal inductor de venir.
Com era José Montilla de jove?
Em dedicava a estudiar i practicava
atletisme federat, cosa que em va
permetre viatjar per Espanya, però
fins als 16 anys mai havia estat a Catalunya. Era una persona que volia
canvis a la meva vida. Primer treballant i després estudiant a la nit a la
vegada que seguia treballant.
És cert que quan va arribar a Catalunya va participar en un grup
clandestí d’extrema esquerra?
Tota la comarca del Baix Llobregat
era centre de resistència al franquisme i agrupava el moviment
obrer organitzat. Tot era clandestí i
molt minoritari. De vegades es mitifica, però ens coneixíem tots. A l’institut nocturn hi havia la gent més
radical. Allà el més moderat eren les
joventuts comunistes. Jo vaig entrar
al Partit Comunista d’Espanya Internacional, un grup maoista. Va ser divertit, encara que ens hi jugàvem la
vida i alguna gent va acabar a la
presó. Era un grup sectari, però en
el qual es debatia i es llegia molt. Algunes coses totalment infumables
per a algú de 17 anys. Com que
sempre he estat una persona moderada, vaig deixar el grup abans

que morís Franco i em vaig afiliar al
PSUC. Tinc molt bons records d’aquella època.
El 1979 va anar a viure a Cornellà. Per què?
Em vaig casar i la meva parella vivia
allà. En aquell moment jo era tinent
d’alcalde del grup socialista encara
que residia al poble del costat.

“Si els catalans
no defensem
la llengua
catalana,
qui ho farà?”
Cornellà va passar d’11.000 habitants el 1950 a gairebé 100.000
el 1980. Com va ser viure en un
lloc que havia crescut tant?
Era una ciutat mancada d’infraestructures i amb una densitat altíssima. El clavegueram era deficient
o inexistent en algunes parts de la
ciutat. Les zones verdes simplement no existien. El transport era
molt dolent. Malgrat tot, hi havia

un teixit associatiu important. Hi
havia vida.
Quan arriba a ser alcalde el 1985
es troba amb aquesta situació...
L’Ajuntament estava pràcticament
en fallida. Vivíem una forta crisi econòmica: Cornellà tenia aleshores un
27,9% d’atur, moltes fàbriques tancaven i les escoles feien classes en
baixos comercials. Vam construir escoles i equipaments esportius, culturals i sanitaris. Això es va poder fer
perquè vam dotar la ciutat d’una
base econòmica que generava ocupació i ingressos.
Quin és el record més viu que li
queda d’aquella època?
Van ser moments molt durs. Els treballadors venien a la porta de l’Ajuntament. Fins i tot vam apujar els
impostos, amb molta gent en contra, però ho havíem de fer i ho havíem d’explicar: si no hi ha ingressos,
no hi ha serveis, i els ingressos
venen dels impostos, que han de
ser justos. També hi va haver moments dolços, com per exemple
quan vam començar a fer els primers programes d’habitatge social
quan d’això se’n parlava molt poc.
Vam ser pioners. El moment d’entregar les claus d’aquests habitatges era un instant molt dolç.

Quina és la diferència més gran
entre aquell Cornellà i el d’ara?
El Cornellà que vaig deixar el 2004
ha continuat el seu procés de millora. Recordo que als anys 90 ens
vam centrar a construir el més
bàsic: clavegueram i escoles. L’urbanisme d’una ciutat es fa amb el
pas del temps; vas del més bàsic a
les coses que et pots plantejar si
tens recursos. El que cal és planificar de manera correcta perquè la
ciutat pugui créixer ordenadament. Això és el que Cornellà ha
seguit fent.
Quins són els reptes que té ara
la ciutat?
Ser un bon lloc per viure-hi i treballar-hi. Parts de Cornellà i algunes
ciutats de l’entorn metropolità encara són emplaçaments dormitori.
Han de ser ciutats que tinguin personalitat i on la gent se senti orgullosa de viure-hi, i això vol dir més
serveis. Soc dels que sempre ha
pensat que les ciutats del voltant
de Barcelona tenen una personalitat pròpia: no volen ser diluïdes.
Ara es parla molt de cohesionar
i projectar la gran metròpoli.
Com veu aquest debat?
És un debat vell, no siguem adamistes. De la Catalunya Ciutat ja en4
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“Madrid ens ha guanyat
la batalla econòmica”
3parlaven els noucentistes! Som el
país que més ha debatut sobre
temes d’ordenació territorial i no ha
solucionat el problema. Ni a la metròpoli ni més enllà. Quan jo era president de la Generalitat es va crear
l’AMB amb la voluntat de dibuixar
un projecte de continu urbà per defensar un policentrisme. L’objectiu
era que les ciutats que no són Barcelona no fossin el pati del darrere.
Aquesta també és una expressió molt repetida avui dia. Vostè
en què pensa quan es refereix al
pati del darrere?
En què no es tracta d’enviar a la perifèria allò que no té espai a Barcelona, sinó d’abordar problemes del
conjunt i no només del centre. Viure
tocant al gran municipi té avantatges clars: un mercat de treball i oci.
Però té condicionants. Quan era alcalde hi havia gent de Barcelona
que mai havia vingut a Cornellà...
No sé què s’imaginava que era, una
ciutat sense llei? Ara això ha canviat.
Recordo una família de l’Eixample
de Barcelona que va marxar a viure
a Cornellà i portava els fills a la mateixa escola que els meus. Un dia
em van dir que estaven molt satisfets de viure a Cornellà. Em van explicar que on vivien abans era
impensable tenir un mercat o un
CAP a prop, una escola amb tant
pati, zones verdes... En força casos,
avui es viu millor a Cornellà que a
molts barris de Barcelona.
Creu que s’ha de pensar més
enllà de l’AMB i articular una
gran regió metropolitana?
És veritat que la regió metropolitana avança i creix, però el Govern
de Catalunya mai veurà amb bons
ulls una articulació institucional
que agafi dues terceres parts del
país, no ens enganyem. Evidentment, hi ha coses com el transport
o les platges que s’han de planejar i gestionar més enllà de l’AMB,
però això no vol dir crear una altra
institució. Calen fórmules de caràcter més consorciades on intervinguin més administracions.
Durant més de dos anys vostè va
ser a Madrid com a diputat i ministre. Realment és tan diferent de
Barcelona?
La ciutat de Madrid té la mateixa extensió que l’àrea metropolitana de
Barcelona. Això la fa peculiar. A més,
és la capital i, com en la majoria d’estats, és un xuclador d’activitat, ocupació millor retribuïda i, per tant,
més ingressos públics. Moltes de les
empreses que teníem aquí les hem
anat perdent en detriment de Madrid i això és un error garrafal que
pagarem car durant anys. Madrid
ens ha guanyat la batalla econòmica, i a això cal sumar-hi que és la
seu de les institucions de l’estat.

I quina és la solució?
Un model com Alemanya, on les
institucions estan repartides per tot
el territori. Barcelona tenia una
oportunitat que no ha sabut aprofitar. S’haurien d’haver portat institucions i empreses cap aquí; una
cocapitalitat. Una altra solució és el
que hem fet [es refereix al procés independentista], que si mirem els resultats i les perspectives inicials no
ha estat gaire encertada.

maneres, va ser un govern que feia
aquelles coses que són tan avorrides:
pressupostos, lleis, carreteres –lliures
de peatges, per cert–, escoles, comissaries, jutjats, presons, hospitals...
Un govern ha d’anar més enllà dels
interessos emocionals i sentimentals. En això últim nosaltres podríem
haver estat més fins, és cert. Ara bé,
votar amb el cor està molt bé, però
una miqueta de raó no ens aniria
malament.

Tornem a parlar de vostè. El 2000
va tenir trigèmins. Com va ser
l’experiència d’ocupar llocs de
tanta responsabilitat política sent
pare de tres infants i de dos fills
grans més?
La meva trajectòria no ha estat modèlica pel que fa al tema de la conciliació. Ho dic perquè el 2004, quan
tenien quatre anys, vaig marxar a
Madrid i la meva dona i els nens es
van quedar aquí. Jo venia quan

Vostè sempre ha estat un defensor de la llengua catalana. Què li
sembla que ara al Parlament l’ús
del castellà s’hagi estès?
L’any 80 ja hi havia diputats que utilitzaven el castellà, però és cert que
el canvi va venir el 2006 amb Ciutadans. Jo soc castellanoparlant. Quan
vaig arribar l’any 1971 no sabia català i el vaig aprendre per contacte i
amb amics. Les llengües són per entendre’s. Em semblen lamentables
les batalles lingüístiques. Cadascú
que parli la llengua que vulgui, però
si els catalans no defensem la llengua catalana, qui ho farà? Mentre el
conjunt de la població no la faci servir, necessita protecció. Amb tot, no
cal demonitzar ningú perquè utilitzi
el castellà... Per defensar el català no
cal atacar el castellà.

“Som el país que
més ha debatut
sobre ordenació
territorial i no
ho ha solucionat”
podia. Determinats càrrecs tenen
uns costos, són servituds que es paguen. Jo era l’únic ministre que no
tenia la família a Madrid, perquè
tenia clar que hi era de pas. En tots
els càrrecs hi ets de pas. Tinc la sort
que la meva parella és una persona
molt comprensiva. Si no, no hauria
pogut exercir aquests càrrecs amb
la dedicació que requereixen.
Durant la seva presidència de la
Generalitat alguns el van criticar
durament. Creu que hi havia gent
que no estava preparada per tenir
un president d’una ciutat obrera i
que havia nascut a Andalusia?
Bé, he de dir que les crítiques van ser
minoritàries... Ser president de la Generalitat és recórrer el país. A la majoria de llocs on vaig anar em vaig
sentir acollit i estimat. Eren crítiques
d’un sector de la població catalana
que existia i segueix existint. Em criticaven per ser de Cornellà i per ser
fill d’obrers andalusos. Eren crítiques
classistes i en part xenòfobes.
Si pogués canviar alguna cosa de
la seva gestió com a president,
què seria?
Segur que ens vam equivocar en
coses. Hauríem d’haver estat més
àgils quan va arribar la crisi del 2008.
Totes les gestions són millorables i la
nostra segur que també. De totes

La seva opinió en aquest tema
concorda amb la del PSC actual?
Jo crec que sí. El PSC sempre ha
estat compromès amb la defensa
del català. Sense el PSC i el PSUC el
català no hauria tingut el procés de
normalització que ha viscut.
Si no anem errats, vostè ha estat
regidor, alcalde, president de la
Diputació, diputat a Catalunya i a
Espanya, ministre, senador i president de la Generalitat. On s’ha
divertit més?
Jo més que de diversió parlaria de
satisfacció. En aquest cas, la satisfacció més gran és quan fas coses i
en veus el resultat i el destinatari
final. Això es té com a alcalde. Evidentment, per a un polític català no
hi ha res més important que presidir el seu país, però si parlem de satisfacció, em quedo amb l’alcaldia.
Com ocupa el temps avui dia?
Vinc cada dia al despatx excepte
quan treballo per a l’empresa que
em paga [Enagás]. No em paga la
Generalitat. Faig xerrades i vaig a
debats i actes. També escric i poso
en ordre moltes coses del passat:
papers, records i arxius.
Què el preocupa actualment?
La pandèmia, és clar. A més de la
gent morta, ens deixarà seqüeles
psicològiques i econòmiques que
encara no han aflorat. Quan l’efecte
narcòtic de les ajudes es dilueixi
quedarà un panorama complicat.<

MONTILLA EN 10 RESPOSTES
1. Quin és el seu grup de música preferit?
Impossible dir-ne un. Escolto Eric Clapton, Dire Straits,
Iron Maiden, Sabina, Serrat, Llach, Manel...
2. I el seu menjar preferit?
Un bon llobarro. Soc més de peix que de carn.
3. Ara que els restaurants tornen a estar oberts
a la nit, n’hi ha algun on li agradi anar a sopar?
Soc més de sopar a casa amb la família, perquè durant
molts anys he hagut de sopar a fora.
4. Digui’ns un llibre que l’hagi marcat...
No n’hi ha cap que m’hagi marcat. Podria recomanar
El món d’ahir d’Stefan Zweig.
5. I una pel·lícula?
Les pel·lícules t’agraden en funció de l’edat i l’estat
emocional. Podria dir la saga d’El padrino.
6. Té alguna afició que ens pugui sorprendre?
No... M’agrada molt caminar per la muntanya.
7. Hi ha algun lloc de l’àrea metropolitana
especial per a vostè?
Collserola a primera hora del matí.
8. On li agradaria anar de vacances?
A Austràlia. També voldria creuar els Estats Units
d’est a oest o navegar pel riu Congo. I tornaria a Istanbul.
9. Quin és el seu màxim referent polític?
Per a tots els que vam ser present en la fundació
del PSC, Joan Reventós és un referent.
10. I en la seva vida personal?
El meu pare. Sempre preocupat per la gent i per
ajudar-la. Un home treballador i amb esperit crític.
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Tallers d’artesania exprés
per a totes les edats al Poble Espanyol

L’emblemàtic recinte de Montjuïc segueix apostant per la cultura oferint un programa d’activitats
per a famílies encapçalat per una exposició de dinosaures, espectacles familiars, concerts de rock
i tallers d’artesania relacionats amb la primavera!
De divendres a diumenge els visitants poden
passejar pels carrers i places del Poble, visitar l’exposició de dinosaures (reservant hora prèviament)
i el Museu Fran Daurel d’art contemporani, gaudir
de diversos espectacles i també fer tallers artesanals amb els millors professionals.
Els artesans del Poble Espanyol estan més
actius que mai i amb ganes d’apropar i donar a
conèixer els seus oficis a tots aquells que ho desitgin, oferint tallers de diverses modalitats i
preus i per a totes les edats.

Preus tallers de 3 a 10€.
Més informació a:
www.poble-espanyol.com

Pintar una peça de ceràmica o crear un got
amb un torn de terrisser, crear un mosaic de vitralls sobre una caixa de fusta, estampar una
bossa Tote Bag o confeccionar una xapa són algunes de les propostes de tallers que poden realitzar tots aquells que desitgin convertir-se en
artesans per un dia i conèixer aquests oficis tradicionals de primera mà.
Els tallers d’artesania estan organitzats seguint totes les mesures de seguretat establertes
i amb aforament limitat. Per participar-hi es pot
demanar cita amb un mínim de 24 hores d’antelació, enviant un correu electrònic a tallersartesanspobleespanyol@gmail.com, o aprofitar la
visita al recinte i apropar-se a veure els artesans i demanar cita (depenent de l’agenda de

l’artesà, el taller es podrà realitzar en el mateix moment).
Els tallers tenen un preu a part de l’entrada
que es paga a l’artesà o artesana que imparteix
cadascuna de les activitats: de 3 € a 10 € (segons el taller).
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Teixit social | El 29 de maig torna el FirEntitats

26 de maig del 2021

El FirEntitats, la jornada anual que aplega les diferents entitats del districte,
tornarà el 29 de maig, dos anys després de l’última edició. Enguany, però,
les mesures de seguretat només permetran la instal·lació de carpes.

Enfrontaments per un nou
desnonament al Bloc Llavors
» Els Mossos van desallotjar ahir tres persones que vivien a l’edifici
» Els incidents van acabar amb 60 denunciats i 12 investigats

HABITATGE4Els Mossos d’Esquadra van executar ahir al matí
el desnonament de tres persones
al Bloc Llavors, situat al carrer de
Lleida número 38. Més d’un centenar de persones convocades pel
Sindicat de Barri del Poble-sec van
mirar d’evitar-ho i es van produir moments de tensió amb la policia catalana. Durant els enfrontaments es van llençar objectes i
pintura contra els Mossos i, tot plegat, va acabar amb una càrrega policial, 60 persones denunciades i
12 més d’investigades, tres per
atemptat contra l’autoritat i nou
per desordres públics. El desnonament va tenir lloc després del
que ja hi havia hagut al mateix bloc
el març de l’any passat i que va
afectar sis famílies.
En resposta als fets, una trentena de persones van ocupar la seu
d’Esquerra Republicana al carrer
Calàbria com a protesta. Els ocupants van acusar el Govern de no
defensar la gent que té problemes

Els concentrats van tirar pintura als Mossos. Foto: Miquel Codolar/ACN

per tenir un lloc on viure. “És un
govern de mercenaris que no defensarà les classes treballadores,
perquè té uns altres interessos”, va
assegurar un portaveu del moviment en un comunicat.
RETRETS MUTUS
El conseller d’Interior en funcions, Miquel Sàmper, va explicar
a Catalunya Ràdio que no es tenia cap informe de vulnerabilitat
per aturar el desnonament i va as-

segurar que l’Ajuntament no havia fet la feina a temps. Pel seu cantó, el regidor de Drets de la Ciutadania i Participació, Marc Serra, va
assegurar a la ràdio pública que el
conseller havia mentit i que l’informe s’havia presentat als jutjats.
Una estona després, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
va explicar que el jutge va rebutjar l’informe en considerar que no
es complien els requisits de vulnerabilitat que preveu la llei.

Medalla d’Honor per a la
Fundació Mans a les Mans

Taller de mecànica. Foto: Facebook

RECONEIXEMENT4El plenari
del Districte va proposar el passat 21 de maig que la Fundació
Mans a les Mans sigui reconeguda amb la Medalla d’Honor
Barcelona 2021 per la seva tasca
en l’àmbit de l’educació, la formació i la integració sociolaboral
d’infants, adolescents i joves.
Mans a les Mans va néixer l’any 2004 com a hereva directa de
l’Esplai Submarí. En aquests 15
anys ha desenvolupat projectes

al barri de Marina i la resta del
districte, per tal de cercar oportunitats als joves en situació de
vulnerabilitat.

PREMIS SANTS-MONTUÏC
D’altra banda, el 9 de juny es farà
entrega dels Premis Sants-Montjuïc a l’activista Màxim Montori,
a l’Associació Salvem la Música i
als projectes de l’‘Espai canalla’ de
la Troca de Sants i ‘El viatge a la
botiga de l’Àvia’ d’Artixoc.

La Coral de Sant Medir
celebra al Grec els 65 anys

CULTURA4La Coral de Sant
Medir va celebrar dilluns el seu
65è aniversari amb una actuació
al Teatre Grec. Aquesta també
va ser la primera vegada en
més d’un any que l’entitat es retrobava al complet després de la
situació patida al llarg de la
pandèmia.
El concert, que es va fer amb
totes les mesures de seguretat, va
comptar amb la presència de diferents entitats, del govern municipal i de representants dels diferents grups polítics del districte. Marc Serra, regidor del

Districte, va destacar la importància d’aquest esdeveniment
per demostrar que “la cultura
popular també és segura”.

EL GREC GASTRONÒMIC
Enguany, i en el marc del Festival Grec, la plaça Margarida
Xirgu serà un punt de trobada
cultural i gastronòmic entre l’1
i el 24 de juliol. Cada setmana,
quatre restaurants del Poble-sec
podran oferir el seu menjar
dins de l’espai, on també es
programaran actuacions artístiques gratuïtes.

La pandèmia posa en risc
la viabilitat del Secretariat

L’assemblea feta el passat 21 de maig. Foto: Twitter (@secretariat_shb)

ENTITATS4La deficitària situació del CEM La Bordeta i la
Pandèmia han posat en risc la
viabilitat del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La
Bordeta. Les restriccions i els
tancaments puntuals a causa
de la pandèmia han provocat
una baixada d’entre el 30% i el
40% de les persones abonades
als equipaments esportius gestionats pel Secretariat, entre els
quals també hi ha el CEM L’Espanya Industrial.
“El sobrecost que va suposar
ja en el seu moment el CEM la

Bordeta i la pèrdua d’ingressos al
llarg de la pandèmia ens ha posat en una situació molt complicada i ha posat en risc la nostra
viabilitat”, lamenta Neus Anglès, gerent del Secretariat.
Segons expliquen des del
Secretariat, actualment estan negociant una solució amb l’Ajuntament, tot i que encara no s’ha
concretat res. Pel seu cantó, el regidor del Districte, Marc Serra, va
assegurar a Twitter que s’estaven
cercant solucions i que l’entitat
podia comptar amb el suport
del govern municipal.
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El sector del comerç i la restauració de Barcelona coincideixen que cal més
formació professional orientada a la digitalització i les xarxes socials,
després de l'experiència que han viscut de primera mà durant la pandèmia.

Lluís Llanas rebrà la Medalla
d’Honor per la seva trajectòria
RECONEIXEMENT4El plenari
del Districte ha proposat fer entrega d’una de les Medalles
d’Honor de Barcelona a Lluís
Llanas, president de l’Associació
de Comerciants de la Creu Coberta durant dues dècades, vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç i secretari general de la federació Vitrines d’Europe. Aquest premi vol reconèixer la seva tasca, durant tots
aquests anys, en la dinamització
del comerç i en impulsar noves
estratègies per consolidar un
model comercial més eficient.
“M’ha fet molta il·lusió i ha
estat tota una sorpresa. És un reconeixement a la feina feta, no
només per a mi, sinó per a tot
l’equip”, assegura Llanas a Línia
Sants. Aquest reconeixement
se suma a altres premis que
Llanas ha rebut al llarg de la
seva trajectòria, com ara el Premi Nacional al Centre Comercial
Obert l’any 2008, l’Albert González de Comerç i premi a la millor iniciativa comercial, aquests
dos últims el 2012. L’any 2008,

Demanen un bus llançadora
durant l’Obrim Carrers

TRANSPORT4L’Eix Comercial
Sants Establiments Units ha reclamat que, durant el tall de
trànsit dels caps de setmana del
carrer de Sants en el marc de la
iniciativa Obrim Carrers, es posi
en funcionament un bus llançadora en aquest mateix carrer
perquè no es perdi la connexió
en transport públic entre SantsBadal i la plaça de Sants amb la
plaça d’Espanya.
L’entitat fa la petició perquè,
assegura, els veïns amb pro-

blemes de mobilitat veuen com
el cap de setmana es queden
sense una connexió que els és
molt necessària. “És un tema
que preocupa molt a Sants”,
diuen des de Sants Establiments Units.
Per tractar la qüestió i mirar
de trobar una solució, fa pocs
dies l’eix comercial es va reunir
amb el conseller de Mobilitat del
Districte, Ancor Mesa, i amb el
conseller de Barcelona En Comú
Jaume Gaixas.

Llanas és un referent del comerç santsenc. Foto: Arxiu

l’Associació de Comerciants de
la Creu Coberta ja va rebre la
Medalla d’Honor. Aquest cop,
però, és a títol personal per a
Llanas.
IDEÒLEG DE PROJECTES
Entre els projectes liderats per
Llanas, destaquen iniciatives
que posen de manifest la relació
del comerç amb la cultura i la necessitat d’avançar en la diversi-

tat cultural associada al comerç.
També ha treballat en iniciatives
de promoció de la sostenibilitat,
la pacificació urbanística i el turisme responsable, sempre amb
especial atenció a les persones
amb diversitat funcional i el seu
accés al comerç. Així mateix,
Llanas és el promotor de la iniciativa que Barcelona sigui considerada la Capital Europea del
Comerç de Proximitat.

L’Obrim Carrers es fa cada cap de setmana. Foto: Ajuntament

Neix Línia, el diari metropolità
» El Grup Comunicació 21 llança un nou digital pensat des de i per a l’àrea metropolitana
» La nova capçalera s’erigeix en la punta de llança de la gran xarxa d’edicions locals Línia
COMUNICACIÓ4El Grup Comunicació 21 ha posat en marxa un nou digital: Línia, el diari metropolità. Un mitjà pensat
des de i per a l’àrea metropolitana de Barcelona, dirigit pel
periodista Arnau Nadeu, també
responsable de la xarxa de periòdics locals Línia.
“No som un diari generalista més. Som un diari de proximitat, diferent, que aspira a ser
un altaveu de la gran metròpoli”, afirma Nadeu. “Línia pretén
ser un diari d’enfocaments propis, de reportatges, d’entrevistes
i d’opinió metropolitana. Que
faci un periodisme més reposat
que rabiós. Un diari de km0,
centrat en les històries dels barris i la seva gent”, detalla el director editorial.
Línia vol ser, en definitiva, un
espai per a la conversa metropolitana serena i responsable. Un
marc de diàleg permanent i constructiu que posi punt final a l’excepcionalitat que suposa l’abandonament informatiu d’una realitat tangible. El grup considera que l’àrea metropolitana bar-

celonina entesa en sentit estricte, però també la regió metropolitana en sentit ampli, és una realitat menystinguda informativament com a entitat geogràfica,
política i social, i el nou diari vol
fer-la visible, a més d’enfortir el
sentiment de pertinença a aquesta comunitat.
“Respectarem les identitats
locals, fomentarem el compromís
metropolità i potenciarem una
visió global del territori”, afegeix
Nadeu, remarcant que el nou
diari neix amb vocació de transversalitat i amb l’objectiu de dotar d’una eina de conversa i d’informació el pulmó de Catalunya.
PROXIMITAT
L’objectiu del nou llançament
és redoblar l’aposta del grup per
la proximitat. “Si fins ara les
nostres publicacions Línia són
necessàries en el primer cercle de
proximitat dels ciutadans –el
barri, la ciutat–, ara també volem
que ho siguin a través del nou
diari en el cercle social i geogràfic immediatament superior, que
en el cas que ens ocupa traspas-

sa les muralles de Barcelona”, assenyala David Centol, editor del
Grup Comunicació 21.
“El nou diari és una publicació fidel a l’essència que comparteixen tots els periòdics del
nostre grup, amb els valors de la
informació de proximitat, la qualitat dels continguts i el periodisme responsable”, destaca l’editor.
“Línia és la peça que faltava
en el puzle de la informació de
proximitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i és també la
peça que faltava al grup”, remarca Centol. “Amb el seu nai-

xement es completa el nostre
objectiu de respondre a les necessitats informatives de l’entorn més proper, al mateix temps
que s’arrodoneix el mapa comunicatiu català amb una eina que
li mancava”, afegeix.
EN CATALÀ
La regió metropolitana de Barcelona planteja una realitat lingüística particular, on la llengua
catalana requereix un plus de
compromís per no despenjar-se
definitivament dels hàbits lingüístics de la ciutadania, subrat-

lla el grup de comunicació, que
destaca que Línia, el diari metropolità també vol contribuir a
fomentar el català al territori.
El nou diari complementa i
potencia les 19 edicions en paper
i digitals de les capçaleres territorials Línia dels districtes de
Barcelona i l’àrea metropolitana.
“Partim d’una base sòlida que ens
avala i que nodrirà el nou diari:
les 19 edicions territorials Línia,
que en cap cas perdran protagonisme. Seguiran implementantse i reforestant deserts mediàtics
com fins ara”, conclou Centol.
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Fe d’errades | Error en la imatge d’un semàfor

En l’edició de fa dues setmanes, del 12 de maig, en la secció Els semàfors de
les pàgines d’opinió de Línia Sants es va acompanyar un semàfor verd que
corresponia al Cros Popular de Sants amb el nom, incorrecte, de CB IPSI.

El Sants pot segellar
la permanència diumenge
Pau Arriaga
SANTS
La ratxa de tres triomfs consecutius de la UE Sants va arribar
a la seva fi diumenge passat a
Valls (2-0). La derrota, però, no
fa que l’equip de Tito Lossio hagi
de preocupar-se massa, ja que
amb tres jornades per jugar-se
manté quatre punts de distància
sobre el Santfeliuenc, el primer
dels equips del grup 5E de la Tercera Divisió de futbol que perdrien la categoria.
De fet, els santsencs podrien
segellar la permanència a la categoria aquest mateix diumenge
a les set de la tarda si derroten el
conjunt de la capital del Baix
Llobregat a l’Energia. I és que després d’aquest partit només faltaran dues jornades per jugar-se, de
manera que aquest hipotètic +7
seria ja definitiu i donaria la
tranquil·litat definitiva a la UES,
que s’asseguraria jugar l’any del
centenari, de nou, a Tercera.

Els de Tito Lossio poden assolir l’objectiu aquesta setmana. Foto: UES

Qualsevol altre escenari, com
un empat o una victòria visitant,
convertiria els dos darrers partits
de la temporada 2020-21, que ja
es jugaran el juny, en finals en les
quals el marge d’error es reduiria
molt o, directament, desapareixeria per als de Lossio.
Aquestes dues jornades (la 9
i la 10) de la segona fase de la lliga portaran l’equip al camp de la
Pobla de Mafumet (líder del
grup amb 39 punts i virtualment salvat) i a rebre la Monta de

Ramon Calderé, que ja fa dies
que sap que el curs que ve tornarà a jugar a Primera Catalana.

CAMPUS D’ESTIU
Per altra banda, a principis d’aquesta setmana el club ha posat
a disposició de les famílies que
ho vulguin el formulari d’inscripció per al campus d’estiu.
Aquestes jornades esportives
començaran el dilluns 28 de
juny i s’allargaran fins a la darrera setmana de juliol.

El Club Petanca
Sants presenta la
seva nova escola
PETANCA4Dies intensos al Club
Petanca Sants. L’entitat aprofitarà la seva presència al Firentitats d’aquest dissabte per presentar la seva nova escola de
petanca, un nou projecte per a infants que tinguin entre 6 i 17 anys,
i que vol servir tant per descobrir
nous talents com per seguir difonent l’esport.
Precisament un dels joves
talents del club, Manel Luque, va
proclamar-se campió de Catalunya juvenil (per tercera vegada)
fa dos caps de setmana. En una
entrevista a Sants 3 Ràdio, Luque
va dir que cada cop hi ha més joves practicant aquest esport.
Luque, juntament amb Marc
Terns i Joel Amaya (que també
formaven part de l’equip campió
de Catalunya) jugarà el campionat d’Espanya de dobletes a Isla
Cristina (Huelva) el mes que ve.
Per últim, el club també ha estrenat el seu equip femení aquest
mes. La secció, coordinada per
Alba Rodríguez, ja va tenir un
bon resultat la setmana passada,
de la mà d’Eva Moya.

Ballester
i Lozano tornen
de l’Europeu

Alberto Lozano. Foto: CEM

Alberto Lozano i Joan Ballester, les dues grans figures de la secció de natació
del CE Mediterrani, ja han tornat
de la seva participació en el Campionat d’Europa disputat a Budapest amb bones sensacions.
Ballester només va participar
en la prova dels 200 metres braça, obtenint el quarantè millor registre amb una marca de 2 minuts, 16 segons i 14 centèsimes.
Més intensa, en canvi, va ser
la participació de Lozano, que va
competir en les proves de 50 i
100 metres papallona, apropant-se als seus millors registres.
En els 50 va aturar el cronòmetre en 23 segons i 65 centèsimes,
mentre que en l’altra final va fer
52 segons i 61 centèsimes.
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| Biomutant
Un nou joc de rol i acció de món obert, que posa l’accent en l’exploració
i el combat cos a cos. Això és Biomutant, per a PC, Xbox One i PS4.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: CCCB

Pau Debon ha donat una gran alegria (mai millor
dit) als fans d’Antònia Font. Vuit anys després de la
separació del grup mallorquí, el seu cantant n’ha
anunciat el retorn, un esdeveniment alhora esperat i inesperat. Tot i que el desplegament d’una
gran lona del Primavera Sound 2022 al carrer Mallorca de Barcelona amb el lema ‘Alegria!’ (el títol
de la cançó més coneguda de la banda) ja va desfermar els rumors, Debon va confirmar la participació d’Antònia Font en el festival que es farà el
juny de l’any que ve. Ho va fer amb un vídeo publicat a YouTube, en el qual va explicar que els
fans del grup no havien deixat de demanar-ne el
retorn en tots els anys d’aturada. El cantant es va
mostrar agraït i content amb el moment que s’acosta i que viurà, per descomptat, amb Joan Miquel Oliver (guitarrista i compositor dels temes),
Jaume Manresa, Joan Roca i Pere Debon.

Mart al CCCB
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
acull l’exposició ‘Mart. El mirall vermell’, que aborda el vincle de la humanitat amb el planeta veí des de l’antiguitat
fins a l’actualitat. El projecte, comissariat per Juan Insua,
combina ciència, art i literatura i presenta l’obra original
de creadors audiovisuals i digitals, artistes, científics, experts i curiosos de Mart. A la mostra s’hi poden veure més
de 400 objectes, entre llibres incunables, escultures, dibuixos, còmics, pel·lícules, documents manuscrits, peces
de col·leccionista i, fins i tot, un meteorit marcià.

Llibres
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El grup mallorquí més exitós dels últims anys

Anunciar el retorn del grup

QUÈ HA FET

Després de vuit anys, actuarà al Primavera Sound 2022

...

A LES XARXES

Teatre

D

Ser el cantant d’Antònia Font

ÉS FAMÓS PER

?

La fitxa

Alegria

La notícia ha causat sorpresa i ha estat molt celebrada

Música

Pelis i sèries

Una família
Toni Sala

L’olor eixordadora del blanc
Stefano Massini

We Got Your Back
The Sey Sisters

Poliamor para principiantes
Fernando Colomo

“Al llarg de la vida, anem entenent els
nostres pares a mesura que anem trepitjant el seu mateix tros de camí. Com
més anys fem, més superfície reflectim”.
A Una família (L’Altra Editorial), Toni Sala
s’endinsa precisament en la història de
la seva família, dedicada al turisme a la
Costa Brava, a través de les figures del seu
pare, la seva mare i el seu avi matern.

El domini del blanc, que envaeix el manicomi de Saint-Paul-de-Manson, redueix Vincent Van Gogh a un estat de total frustració i d’immobilitat. Massini
mostra la tragèdia de l’artista, reduït a ser
presoner de la seva ment per la pràctica persecutòria amb la qual es menysprea tota forma individual de diversitat.
Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Les germanes osonenques The Sey Sisters tornen a reivindicar els seus orígens
ghanesos a We Got Your Back (Satélite K,
2021), el seu tercer àlbum, que ha sortit
a la llum aquest mes de maig. El trio barreja soul i pop en les catorze cançons que
formen el nou disc, en les quals la lluita
antiracista, el feminisme i la sororitat hi
són molt presents.

El Satur (Karra Elejalde) i la Tina (Toni Acosta) són un matrimoni en el qual ella
aporta els diners i ell s’ocupa de la casa i
el nen. Un nen, per cert, que té 28 anys:
el Manu (Quim Ávila) és un youtuber mediocre, però el pare el convertirà en“el rànger de l’amor”, un exitós youtuberdefensor
de l’amor romàntic que s’enamorarà bojament de l’Amanda (María Pedraza).
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