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Joan Forcadell és el nou
president de la UE Sants
des del 17 de juliol
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produeix monstres
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Campanya de la FAVB contra
l’expansió de les terrasses

Frenat el desnonament d’una mare amb discapacitat

La Mimi es queda

El teixit veïnal segueixalpeu
del canóper combatre la crisi
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EL COMERÇ ES DIGITALITZA
Més de 1.200 comerços 
ja formen part de la botiga
en línia BCNMarket pàg 12

FESTIVAL GREC pàg 6
La cantant Concha Buika
demostra el seu talent en
un concert de dues hores
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La pandèmia ha fet proliferar,  o
bé ha donat més importància, a
una sèrie d’iniciatives solidàries
molt diverses, però que persegu-
eixen un mateix objectiu: cobrir
necessitats no sempre cobertes
per les administracions per fer
més fàcil la vida de les persones en
temps de crisi. És el cas, per ex-
emple, del Centre Social de Sants,
que dos dies a la setmana ajuda
veïns que necessiten demanar
cita per vacunar-se o donar-se
d’alta a l’aplicació La Meva Salut.  

“En un sol dia poden venir
més de deu persones”, explica
Mia Caritg, veïna d’Hostafrancs i
sòcia de l’entitat. Caritg apunta
que atenen col·lectius força di-

versos. “Acostuma a venir gent
gran sense prou coneixements di-
gitals o alguns de més joves sen-
se internet a casa, ordinador o
mòbil”, afegeix fent referència a
una iniciativa que també intenta
que cap persona, sigui usuària
dels seus serveis o no, es quedi
sense vacuna. “Si algun dels be-
neficiaris contrau la covid, l’hi
canviem la cita perquè no es po-
den desaprofitar cites que podrien
utilitzar altres persones”, afirma. 

EL DRET AL MENJAR
Un altre cas és el de parròquia de
Sant Medir del barri de la Borde-
ta, des d’on es distribueixen ali-
ments des de fa anys. Segons ex-
plica la voluntària Lluïsa Puigar-
deu, arran de la pandèmia s’ha
evidenciat un augment “claríssim”
de la gent que necessita menjar.
“Abans proporcionàvem mensu-

alment aliments a unes 100 fa-
mílies, ara n’atenem al voltant de
200”, assenyala Puigardeu. 

Paral·lelament, la voluntària
de la parròquia recorda que els
perfils de veïns del barri de la
Bordeta i Sants que fan ús d’a-
quest servei acostumen a tenir
més de cinquanta anys i, tots ells,
tracten de subsistir davant de di-
ficultats originades per la crisi o
d’altres que venien d’abans. “Hi
ha gent que ha perdut la feina, al-
tres que estan en ERTO o que no
poden assumir el cost del llogu-
er o la pujada del preu de la llum.
Es troben en una situació de
precarietat que no els hi permet
arribar a final de mes”, afegeix
Puigardeu. Per a ella, el més re-
llevant de la iniciativa és que
dona a aquestes persones la tran-
quil·litat que cada mes tindran
aliments “assegurats”, com ara

ous o llet, i a més la possibilitat
de sentir-se acollits. “Hi ha gent
que ve perquè necessita parlar i
sentir que davant d’aquest sot no
està sola”, recalca la voluntària
sobre les raons per les quals
aquest servei no pot agafar va-
cances d’estiu. “No podem atu-
rar-nos perquè la necessitat és
present cada mes”, sentencia.

ENVELLIR AMB DIGNITAT
Més que Cures és una associació
sense ànim de lucre conformada
per 12 dones que ofereixen serveis
de neteja o cures i acompanya-
ment a persones grans per millo-
rar la seva qualitat de vida, segons
explica la sòcia-fundadora, Ana
Luisa Peres. Des del Poble-Sec,
Peres assegura que el que fa dife-
rent la seva tasca de la d’altres em-
preses no és només que ofereixen
“treball digne” a dones dintre

d’un sector “molt precaritzat”
oferint-los un contracte de règim
general amb dret a baixa laboral,
atur o vacances. També, tal com
afegeix, que atenen  els usuaris de
forma personalitzada a partir de
les seves necessitats i, a més, que
tenen un espai anomenat Racó de
les cures. “A l’espai donem suport
a les famílies o les formem perquè
elles mateixes puguin realitzar
certes cures”, subratlla Peres po-
sant sobre la taula la gran im-
portància dels seus serveis. “Les
cures estan molt invisibilitzades,
tot i que són crucials perquè la so-
cietat funcioni i perquè el final de
la vida de les persones sigui dig-
ne”, conclou Peres.

Tot plegat confirma que una
xarxa veïnal i d’entitats potent
com la que hi ha al districte és clau
en un moment com l’actual on
molta gent pateix.

Part dels aliments que s’ofereixen a la Parròquia de Sant Medir provenen d’una distribució que fa la Creu Roja cada quatre mesos a Can Batlló. Foto cedida 

Alba Losada
SANTS-MONTJUÏC

Poder veïnal en tempsde crisi
» Diferents iniciatives locals procuren assegurar als veïns el dret a la salut, l’alimentació o les cures
» La pandèmia ha fet proliferar, o bé ha donat més importància, a algunes d’aquestes accions
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La lupa

Exceptuant alguns casos extraordinaris, com
el del presentador Jordi Hurtado, l’edat és un
fet empíric, totalment mesurable. En canvi,
ser jove és més subjectiu, perquè en realitat

no pesen els anys. Pesen els prejudicis.
D’acord que posar-se una dessuadora Vans i anar

davant del MACBA a fer d’skater quan tens 50 anys
no et converteix màgicament en una persona jove, però
en això de la joventut la processó va més per dins que
per fora. Com dirien els Muchachada, hi ha “viejó-
venes” que sembla que haurien d’aspirar a ser pen-
sionistes quan encara no han arribat a la trentena. I
no és menys cert que hi ha jubilats que es mantenen
actius –i sovint hiperactius– en totes les facetes de la
vida encara que hagin penjat les botes de la feina. Fins
i tot hi ha vells que viuen una segona joventut pel seu
contacte amb xavals desinhibits, com li va passar al
granger George Spahn amb els hippies de la Família
Manson o com se senten molts madurs divorciats que
volen tornar a la partida d’inici casant-se amb persones
a les quals doblen en edat i en dolències.

La prova del cotó a l’hora de comprovar si ets jove
o no, al marge de si t’hi sents o dels anys que tingu-
is, és l’opinió que et mereixen els joves actuals. El car-
boni 14 de l’edat mental rau en la capacitat de posar-
te a la pell dels altres i no comportar-te com un car-
ca rondinaire.

Una oportunitat perfecta per fer el test l’ha brin-
dat la Covid-19. Ara que sembla que estem vivint una

nova onada de contagis del coronavirus, amb xifres
rècord de positius i de risc de contagi aquesta darre-
ra setmana tant a Barcelona ciutat com a la regió me-
tropolitana, tothom assenyala com a responsables –
o irresponsables– els joves. Per això han tornat a tan-
car l’oci nocturn i no el joc de petanca.

Criminalitzar els joves és una pràctica que ve de
lluny. “Som joves, som delinqüents, si te’n refies, te
la fotré”, cantaven amb ironia a Què, el nou musical
de Manu Guix. Els joves són rebels amb causa i la pan-
dèmia els ha donat molts motius per ser-ho, princi-
palment perquè la joventut és una etapa de la vida en
la qual cal qüestionar i desafiar l’ordre establert.

La cantant Suu sintetitzava aquest sentiment de
malestar davant la pressió social quan al recent Ca-
net Rock va dir que tenia ganes de barrejar-se en-
tre el públic del festival i que li tiressin un cubata
per sobre. Els joves volen mullar-se, volen tocar-se,
volen ballar, volen sortir, volen sentir la llibertat,
volen viure. Volen ser joves i ho volen ser ara. No
ajornar-ho, no reprimir-ho, no amagar-ho. Però, és
clar, on hi ha un xic passant-s’ho bé sempre hi ha
un vell amb una galleda a les mans disposat a ai-
gualir-li la festa.

Possiblement, el problema és precisament aquest:
que mentre les administracions ens han confinat i ens
han posat la por al cos a tots com si estigués a les nos-
tres mans aturar aquest nou genet de l’apocalipsi a cop
de mascareta i distància social, els joves han decidit

fer de joves i seguir relacionant-se com han fet els mos-
sos tota la vida.

Potser els que tenim canes i ens fem colonoscòpies
preventives no els entenem, igual que els nostres pares
no ens entenien a nosaltres i a ells no els comprenien
els seus pares, i així generació a generació fins a Adam
i Eva, que prou els va costar assumir què li va passar pel
cap a Caín per carregar-se Abel en aquella època en la
qual encara no s’havien inventat els psicòlegs.

Ens és difícil assimilar que els hàbits de consum
han canviat i entrem en contradiccions quan critiquem
que els nostres fills es passen el dia parlant-se i es-
crivint-se des del mòbil en lloc de relacionar-se en per-
sona i, si ho fan enmig de la pandèmia, els critiquem
perquè s’haurien de quedar a casa per evitar els con-
tagis. Especialment els contagis a les persones que ja
no són joves i que, a priori, tenen més números de pa-
tir la malaltia amb conseqüències greus.

Ara resultarà que, de joves, tots els que ara ens po-
sem les mans al cap amb els botellons i els viatges de
fi de curs a Mallorca érem molt conscients, respon-
sables, cívics i solidaris, sobretot amb els vells. Per-
què, òbviament, llegir Los cinco en lloc de jugar al Fort-
nite ens ha fet millors persones.

Podem demanar als joves que tinguin més pre-
caució, però, per favor, deixem-los viure, que prou dur
és veure com, dels pocs anys de joventut que tindran
el privilegi de viure, ja se n’ha esfumat un i escaig que
no podran recuperar.

Les millors
perles

Uns operaris havien d’instal·lar una bastida per poder
restaurar la Torre de Minerva, a Tarragona. Mentre ho feien,

però, van acabar foradant una muralla romana i el relleu més
antic de la península Ibèrica, tal com va avançar Porta Enrere.

La policia atura un cotxe que porta la música molt forta.Un agent demana que posin una altra cançó i, quan li
pregunten quina vol, respon amb seguretat: La Macarena.
Li ha passat al youtuberTelmo Trenado i està gravat.

Llits de cartó: aquesta és l’estratègia dels organitzadors delsJocs Olímpics de Tòquio per evitar que els atletes tinguin
sexe. El gimnasta Rhys McClenaghan ha publicat un vídeo
saltant en un d’aquests llits “antisexe” i ha tirat per terra la idea.

Una dona troba una serp sota el llit abans d’anar a
dormir. Busca per si de cas n’hi ha més i en troba disset

(les cries de la primera). Li ha passat a Trish Wilcher, una
estatunidenca que diu que ara necessitarà “un cardiòleg”.

LA FOTOGemma Sànchez / ACN
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Són joves, no delinqüents
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Agressió trànsfoba a Sants: 
“Maricón, et matarem”1

2
Recta final de les jornades gastronòmiques
de Sants al voltant del carbassó

Obres a Hostafrancs perquè 
la superilla faci un nou pas

Dues possibles residències 
d’estudiants més al districte

El truc per dormir bé quan fa calor

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.

A les xarxes

@dani_versari: Jeff Bezos (Amazon) ha
tardat menys temps a anar i tornar de
l’espai que jo a sortir de la Meridiana de
Barcelona.

@agenciaacn: El Govern demana aquest
dimecres al TSJC allargar les restriccions i
amplia el toc de queda fins a 165 munici-
pis, entre ells Lleida.

#MésTocDeQueda

@gmnzgerard: Ara mateix tenim a Cata-
lunya gairebé el mateix nombre de perso-
nes a l’UCI per Covid que Alemanya, amb
més de 10 vegades la nostra població.

#RepuntDeCasos #JeffBezos

Els semàfors

El Centre Social de Sants,
l’associació de veïns i veïnes 
del barri de Sants, és una de les
entitats més implicades en l’ajuda
als més vulnerables. Actualment
presta un servei d’ajuda als veïns
que s’han de vacunar i no saben

com demanar cita.
pàgina 3Centre Social Sants

El Grup d’Habitatge de Sants 
va formar part ahir de la comitiva
veïnal que es va organitzar per
intentar frenar el desnonament
d’una veïna del barri de Badal.

Finalment la protesta 
va aconseguir el seu objectiu 
i el desnonament es va ajornar. 

pàgina 6Habitatge Sants

Des de fa uns dies, Joan
Forcadell és el president de 
la UE Sants. L’exvicepresident
primer ha rebut la confiança 
de la Junta Directiva i estarà 
al capdavant del club en una
temporada molt especial: 
la del centenari de l’entitat. 

pàgina 12Joan Forcadell

Tribuna

“Barcelona ja no pot viu-
re sense el turisme”.
Aquesta afirmació con-

tundent és de Ramon Aymerich,
cap d’Internacional de La Van-
guardia i autor del llibre publicat
recentment La Fàbrica de Turis-
tes. El país que va canviar la in-
dústria pel turisme. La tesi d’Ay-
merich, de forma resumida, és
que el turisme va ser i és clau en la
generació de riquesa a Catalunya,
però al mateix temps la seva for-
ça ha anat en detriment de la in-
dústria. A mitjà i llarg termini, as-
segura, el turisme empobreix. As-
sumim, doncs, que Barcelona,
com moltes altres ciutats, està
concebuda d’una manera en la
qual el turisme és un pilar estruc-
tural. I crec que és tenint clara
aquesta premissa que es pot parlar
una mica sobre el binomi Barcelo-
na-turisme, turisme-Barcelona.

Aviat farà un any i mig que la
maleïda pandèmia ens va deixar
Barcelona buida de turistes. Tots
recordem les imatges de fa qua-
tre dies, absolutament insòlites, de
les parts més turístiques de la ciu-
tat completament desèrtiques.
Passejar per les Rambles gairebé
sol, per exemple, generava una
sensació molt estranya, difícil de
descriure. Això va fer que s’anés
escampant la idea que arribava el
moment ideal de “replantejar el
model turístic de Barcelona”. Cito
aquesta frase, que l’hem sentit i
llegit moltes vegades, perquè em

sembla un bon exemple d’una
sentència força buida, la digui
qui la digui, que en realitat no
vol dir gran cosa.

Les conseqüències econò-
miques de la desaparició del tu-
risme durant molts mesos no cal
tornar-les a repetir. Ara el tu-
risme ja va tornant i, tot i que
encara serà un estiu que no es
podrà comparar amb els d’a-
bans de la pandèmia, el batec
turístic de la ciutat va en aug-
ment. I doncs, s’ha replantejat
el model turístic de Barcelona?
No, perquè en tan poc temps no
es pot replantejar gairebé res.
Això no significa que darrera-
ment no s’hagin posat debats
sobre la taula, perquè ja hi ha-
via iniciatives en marxa abans
que esclatés la pandèmia, però
no crec que es pugui parlar, ni
de bon tros, de cap canvi es-
tructural. I crec que això és així
perquè tampoc es poden can-
viar gaires coses.

El model turístic de la ciutat
és una combinació que difícil-
ment variarà, perquè Barcelona
té totes les característiques prin-
cipals del turisme urbà i per això
és una ciutat tan atractiva in-
ternacionalment: patrimoni his-

tòric mil·lenari, oferta cultural
potent, turisme de negocis i
congressos, un comerç atractiu
i, també importantíssim, una
oferta d’oci nocturn i platja
molt destacable, resumint. Aquí
es podrien afegir diferents ele-
ments que configuren el model
turístic de la ciutat, com per ex-
emple els creuers o, fins i tot, el
Barça. Tot això, juntament amb
el fet que sigui una ciutat bara-
ta per a una part important
dels turistes que la visiten, són
realitats que no canviaran o
que ho faran molt poc.

Amb tots aquests ingre-
dients, els 1,6 milions d’habitants
de Barcelona han de tenir molt
present una cosa: viuen en una
ciutat que és una potència mun-
dial del turisme, on aquest re-
presenta gairebé un 15% del
seu PIB. Em sembla que queda
clar que el turisme seguirà sent
el motor econòmic de la ciutat i
que tot plegat continuarà tenint
els seus avantatges i els seus in-
convenients. Això voldrà dir
que a llarg termini, seguint la tesi
d’Aymerich, Barcelona s’anirà
empobrint? “A llarg termini tots
estarem morts”, va dir l’econo-
mista John Maynard Keynes.
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Una ciutat amb ADN turístic
per Albert Ribas, subdirector d’edicions Línia
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HABITATGE4“Ara mateix estic
esgotada, però contenta”. Amb
aquestes paraules va celebrar
la Mimi que una concentració
d’aproximadament cinquanta
persones hagués aturat ahir el
desnonament del pis on viu ocu-
pant, propietat de l’empresa
Gaos Global S.L., i que està situat
al número 9 del carrer Begur del
barri de Badal. Tal com van ex-
plicar des del Sindicat de Lloga-
teres i Llogaters, la comitiva ju-
dicial va avisar els Mossos d’Es-
quadra i aquests van decidir no
efectuar el llançament perquè no
hi havia prou efectius policials.

El cas fa temps que genera
polèmica al barri perquè la
Mimi té una malaltia greu i
una discapacitat per visió re-
duïda que li impedeix treballar
i, a més, té dues filles a càrrec
seu. Ella mateixa va explicar que
l’Ajuntament li havia ofert una
alternativa residencial que no
s’adequa a les seves necessi-

tats. “És una habitació petita en
una residència d’estudiants sen-
se lavabo, la qual cosa necessi-
to  perquè la medicació em ge-
nera vòmits”, deia la Mimi, al
mateix temps que recordava
que el seu calvari no s’acaba per-
què el desnonament s’ha ajornat
per al setembre. 

TRES INTENTS
Des del Sindicat de Llogateres i
Llogaters recorden que l’intent de
desnonament  d’ahir va ser el ter-
cer al qual s’enfrontava la Mimi
des que el març del 2019 va entrar
a viure en el pis, que estava buit
i abandonat, perquè no podia as-
sumir el cost d’un lloguer corrent. 

La pressió veïnal va evitar el desnonament. Foto: Twitter (@HabitatgeSants) 

Aturat el desnonament 
d’una veïna que no pot treballar
» La dona té una malaltia greu i una discapacitat per visió reduïda
» El seu pis estava abandonat abans que entrés a viure-hi el 2019

El projecte del tanatori
segueix tot i l’oposició veïnal
EQUIPAMENTS4Stop Tanatori,
el moviment veïnal que s’oposa
des de fa mesos a què l’edifici mo-
dernista que acollia el centre lú-
dic infantil Happy Parc de Sants
es converteixi en un tanatori, va
tenir la setmana passada una re-
unió amb el Districte que va dei-
xar entre els seus integrants una
sensació agra, segons diuen des de
la plataforma. 

Pel consistori es pot tirar en-
davant la llicència d’obres sempre
que s’esmenin les “incorreccions”
detectades pels tècnics munici-

pals, tal com expliquen des de la
plataforma que se’ls va dir durant
la reunió. Lamenten, però, que
aquestes incorreccions no con-
templen l’impacte negatiu que
tindria, segons ells, el futur ta-
natori.  I és que fa temps que de-
nuncien els canvis que patiria l’e-
difici modernista, els problemes
que hi poden haver amb les es-
coles de la zona o que augmen-
tarà el trànsit en una zona ja cas-
tigada per l’alt volum de cotxes
que hi passen. “No tirarem la to-
vallola”, asseguren.

MÚSICA4El Festival Grec 2021
ha estat des del 28 de juny ofe-
rint una varietat de concerts al
Teatre Grec i al Mercat de les
Flors. Ahir al vespre va ser el torn
del cantant i artista multidisci-
plinari d’Oviedo, Rodrigo Cue-
vas,  conegut per cançons com
‘Veleno’ o ‘La magia de tu mele-
na’. El dia abans havia pujat a
l’escenari la cantant guineana
crescuda a Mallorca Concha
Buika, guardonada amb un
Grammy pel disc ‘El último Tan-

go’, i que, en aquests moments,
està fent la seva gira mundial:
Buika World Tour. Tot i que
Buika treballa a Miami des de fa
deu anys, té molt present que l’i-
lla que la va veure créixer és un
lloc ideal per aprendre l’art de la
música, tal com va assenyalar en
declaracions a beteve.

FINS AL 30 DE JULIOL
El Festival Grec farà vibrar la
muntanya de Montjuïc amb la
música i la dansa fins al 30 de

juliol. Els espectacles que que-
den pendents són el de la can-
tant cubana Omara Portuondo,
qui estarà acompanyada per
artistes de la ciutat; el concert
del grup de rock-indie Love of
Lesbian; el de la ballarina se-
negalesa Germaine Acogny i el
del  dramaturg i director fran-
cès Mikaël Serre i, finalment, el
de la coreògrafa valenciana Sil-
via Batet. Els dos primers es fa-
ran al Teatre Grec i els altres dos
al Mercat de les Flors.

L’edifici és al carrer Comtes de Bell-lloc. Foto: Twitter (@StopTanatori)

Recta final del Festival Grec

Buika va tornar a demostrar el seu talent. Foto: Festival Grec

La Marina | Primera pedra del Centre d’Atenció Integral 
Les obres del Centre d’Atenció Integral, l’edifici que oferirà a la Marina serveis
d’habitatge, pobresa energètica o acció comunitària, van començar la setmana

passada. Estarà situat a la cantonada dels carrers del Foc i de la Mare de Déu de Port.
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La tècnica gerent de l’Associació de Comer-
ciants Creu Coberta, Isabel Morell, ha arribat a

l’edat de jubilar-se i ha deixat les seves fun-

cions a l’entitat des del dia 26 de juliol. 

Durant més de dues dècades, Morell s’ha

dedicat a la dinamització del comerç de pro-

ximitat a través de l’eix comercial, primer amb

feina voluntària i més tard professionalment.

Les tasques de gestió de l’Associació de

Comerciants Creu Coberta les assumeix

David Jericó. Albert Torras seguirà encarregat

de la comunicació i projectes de l’eix co-

mercial, i Jaime Gaixas continuarà amb la

gestió de l’espai ‘Meeting Point’. Isabel Mo-
rell pertany a una família de llarga tradició al

comerç del barri d’Hostafrancs. La seva bo-

tiga, una llibreria-papereria, va desaparèi-

xer en aplicació del PERI d’Hostafrancs

que va fer possible l’obertura dels carrers

Mir Geribert i del tram del carrer Diputació

que connecta els carrers de Tarragona i

Creu Coberta.

Des de l’Associació, la junta i tots els comer-
ciants volem agrair el seu esforç i dedicació
al llarg d’aquests 20 anys de gerència.

Isabel Morell es jubila
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Segueix la ruta 
de tapes a

Bona tapa!

Creu Coberta
HUANCHACO BEACH

Béjar, 54
T. 934 210 592

IL FUOCO
Creu Coberta, 95
T. 934 220 843

EMPANADA DE PAPÁ
Creu Coberta, 75
T. 930 317 833

PORTONOVO
Creu Coberta, 37
T. 932 925 395

ZERO 20 BARCELONA
Indíbil, 6

T. 931 489 942

MERQUÉN
Rector Triadó, 72
T. 936 678 528

DUMPLINGS
Creu Coberta, 48
T. 931 191 308

BAR BONA SORT
Creu Coberta, 38
T. 651 995 392

PAREJITA SICILIANA
Rector Triadó, 20
T. 931 247 928

ALKARMA 2
Sant Germà, 6
T. 933 976 165

EL RACÓ D’EN VÍCTOR
Creu Coberta, 87
T. 936 019 252

CITY DE SANTS
Creu Coberta, 126
T. 934 319 808
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Smart, tech, hub, lab, net-
working, renting, free-
lancers, influencers, ri-
ders... George Orwell, a la

seva novel·la 1984, va crear el
concepte de “nova parla”. L'es-
criptor britànic assenyalava una
forma d'utilitzar el llenguatge que
eliminava els matisos i que feia que
tota crítica desaparegués dels idio-
mes. Amb la profusió de vocabu-
lari que la revolució tecnològica ha
generat, estem davant del mateix
exercici: tot el que és tecnològic és
lluminós, sense contradiccions, i
sovint s'abusa dels conceptes abans
citats per no afrontar la realitat més
crua. Fins i tot els ajuntaments  me-
tropolitans s'han apuntat a aques-
ta moda i tenen els seus centres
d’innovació amb noms llustrosos.
Mollet Hub, el Citilab de Cornellà,
el 22@, L'H 6.0...

En gran part són espais amb
una funcionalitat ambigua, des-
connectats de la vida veïnal. El cas
del 22@ és paradigmàtic. “Havia
de portar progrés i feina al Poble-
nou, però no tinc cap amic del bar-
ri treballant en empreses del 22@.
En canvi, en tinc desenes que els
han desplaçat laboralment i resi-
dencialment”, explica el doctor en
Geografia de la UAB Joan Sales.

Més enllà d'això, és cert que les
noves tecnologies estan produint
avenços. Malauradament, les mi-
llores han anat diluint-se i cada
cop és més difícil no fixar-se en la
cara B de la revolució digital. Una
versió on habiten els monstres.

ESTAFA O REVOLUCIÓ?
Corria l'any 2005 quan Steve Jobs
va dur a terme el seu famós discurs
a la graduació d’Stanford. El crea-
dor d'Apple no va parlar de tec-
nologia en el quart d'hora que va
passar a la tarima, però el seu dis-
curs entronca a la perfecció amb
la mentalitat de l'era tecnològica
que vivim. “El vostre temps és li-
mitat, així que no el malgasteu vi-
vint la vida d'un altre. No deixeu
que el soroll de les opinions dels
altres ofeguin la vostra veu inte-
rior”. Poques vegades s'havia sen-
tit un empresari milionari parlant
així: com un clergue. Jobs va fer
creure al món que les empreses
tecnològiques i els seus líders vo-
lien canviar la història i el sector es
va impregnar d'aquella música.
Tot havia de canviar. Tot el que era
vell havia de morir. Va ser així?

L'escriptora de la revista The
New Yorker Jia Tolentino afir-
mava en el seu article La història
d'una generació en set estafes
que “els ciutadans estan farts del
model de negoci d'èxit de l'era mi-
lennial, que consisteix a desman-
tellar estructures socials per ex-
treure beneficis de qualsevol lloc
que encara es pugui explotar”.
Es referia a l’economia de plata-
formes generada per empreses
com Uber, Airbnb o Amazon. Se-
gons escrivia, totes aquestes com-
panyies funcionen de la mateixa
manera: “Mantenen els seus pre-
us artificialment baixos per fer-se
amb el mercat, però arribats a
aquest punt, els preus pugen i els
sous dels que treballen amb aques-

tes plataformes acaben baixant”.
“És un model de negoci basat a es-
quivar les regulacions, eliminar les
proteccions, rebutjar responsa-
bilitats i apropiar-se de la quanti-
tat més gran de diners possible de
les mans d'aquells que fan la fei-
na física”, sentenciava Tolentino.

TAXI ‘VS.’ UBER
Semblaria que Taxi Project 2.0 i
Tolentino es coneixen perquè les
seves anàlisis són similars. Aques-
ta plataforma va néixer arran de

les lluites que els taxistes metro-
politans han mantingut amb em-
preses com Cabify, Uber o Free-
Now. “Hem estudiat el que ha pas-
sat en altres ciutats com Los Án-
geles o San Francisco, on Uber està
molt implantat i que són l'exem-
ple que llocs com Madrid po-
drien seguir”, explica l'integrant
del col·lectiu, extaxista i membre
d'Élite Taxi Alberto Álvarez. Se-
gons l'estudi que esmenta, els
preus de les carreres de taxi en
aquestes ciutats pugen brusca-

ment a primera hora i a la mitja-
nit. A la vegada, en les rutes a l'ae-
roport que aquestes appscontro-
len, per norma les tarifes són cinc
vegades més cares que les d’un taxi
normal. “Els preus són volàtils i els
clients no poden preveure quan
pagaran pel servei”, diu Álvarez.

Les dues ciutats exemplifi-
quen el que podria haver passat a
la capital catalana. “La lluita dels
taxistes i una administració més
sensible amb la qüestió han fet que
a Barcelona aplicacions com Uber

tinguin poc pes”, afirma l'extaxis-
ta. “Si als 10.000 taxistes que hi ha
s'haguessin afegit 6.000 vehicles
més de VTC, hauria passat com a
Nova York, que està totalment
col·lapsada i ha vist augmentar la
contaminació”, critica Álvarez.

Per últim, Álvarez denuncia
que aquestes empreses han dut a
terme estratègies de baixos preus
per fer-se amb tot el mercat. “És
el que s'anomena preus predato-
ris i va en contra de la compe-
tència”, argumenta.

Alguns càlculs afirmen que més de la meitat dels repartidors de Glovo i Deliveroo treballen amb comptes rellogats. Foto: Pere Francesch/ACN

Tot i que en un primer moment les noves tecnologies eren vistes com 
una via per canviar el món i fer-lo més igualitari, amb el pas del temps 

i la implantació de l'anomenada economia de plataformes s'ha pogut veure
la precarització laboral i social que aquesta revolució tècnica comporta

El somni tecnològic
produeixmonstres
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n No per a tothom l’arribada del
món tecnològic ha suposat una xa-
cra. La Marta treballava en un cowor-
kingal barri barceloní de Gràcia quan
va arribar la pandèmia. La seva feina
com a consultora en una empresa
que col·labora amb ONGs i institu-
cions internacionals està ben remu-
nerada i les condicions laborals són
immillorables. “El dia del teu aniver-
sari pots fer festa i quan vaig tenir la
criatura em van donar tota mena de
facilitats”, explica. 
Físicament, la companyia no té

seu. Bé, la seu és allà on hi hagi una

connexió a internet suficientment
bona per fer les reunions online. 
Després del confinament, ella i la

seva parella van decidir canviar els
seus plans de vida. Amb el nen aca-
bat de néixer van traslladar-se a les
Illes Balears a finals d’abril per així
poder estar més tranquils. El canvi va
ser possible pel tipus de feina que la
Marta té. Un botiguer o un repartidor
no pot ni plantejar-s’ho.
Són les noves elits intel·lectuals

que Alessandro Baricco defineix al
seu llibre The Game. Persones que
han entès millor que ningú el món
nou que arriba.
Tot i això, en aquest cas també hi

ha una cara B. Les noves elits que van

néixer amb figures com el fundador
de Facebook, Mark Zuckerberg, o el
de Google, Larry Page, no deixen de
ser un recanvi generacional del poder
tradicional. Homes blancs de mitjana
edat que no han construït un món
més just tal com prometien. El cas de
Zuckerberg és clar: la seva xarxa so-
cial, que es venia com l’eina per tren-
car barreres entre persones, s’ha aca-
bat convertint en una plataforma que
aprofundeix l’escletxa entre els que
pensen de maneres diferents i ha es-
tat utilitzada per règims totalitaris
com el de Myanmar.

A Catalunya, l’exemple d’Òscar
Pierre, el fundador de Glovo, explica
a la perfecció com són aquestes no-
ves elits. El jove, que voreja la trente-
na, presumeix de fer de repartidor al-
menys un dia al mes. Amb tot, en cap
cas ha assumit els desajustos que el
seu model de negoci genera. “El que
cobren els ridersés més que correcte”,
ha afirmat l’empresari en diverses en-
trevistes. En d’altres ha assegurat que
els sindicats volen que tothom tingui
un contracte laboral perquè així fan
negoci. A més, Pierre, fill d’una famí-
lia amb diners, també exemplifica la
nova ètica dels gurús tecnològics:
“Treballa mentre altres dormen i viu
el que altres somien”, proclama. 

Tecnoguanyadors

RIDERS ‘VS.’ GLOVO
La desregularització del sector
del taxi a Barcelona va ser una bro-
ma en comparació amb el que va
passar en el món dels repartidors.
Els taxistes van poder parar el cop,
però en el cas dels anomenats ri-
ders, durant anys la manca de
normativa va ser absoluta.

“A través d'un llenguatge ple
de paraules angleses s'hi amaga
una explotació digna del segle
XIX”, afirma Dani Gutiérrez de Ri-
ders x Derechos. Ell va començar
a treballar amb Deliveroo i quan
el van desconnectar –eufemisme
d'acomiadar en el món rider–va
repartir per a Glovo.

Al principi estava il·lusionat
amb la nova feina, però a poc a poc
es va desencantar. Segons expli-
ca, durant els primers mesos la
quantitat de feina era alta, però a
mesura que anava transcorrent el
temps l'aplicació cada vegada li’n
donava menys. El volum de re-
partiments el determina un algo-
ritme, és a dir, un programa in-
formàtic al qual, fins que no entri
en vigor l'anomenada Llei rider,
només hi té accés l'empresa. “L'al-
goritme és una estafa, ja que t'en-
ganxen perquè treballis molt al
principi i després, quan baixa la
feina, acabis marxant pel teu pro-
pi peu”, diu. “Aquestes empreses

volen tenir molt recanvi de tre-
balladors”, afirma Gutiérrez. Per
a ell, viure com a rider és insos-
tenible, perquè si no treballes 90
hores setmanals, sense pagar im-
postos i benzina “amb prou feines
arribes als 1.000 euros mensuals”.
És per aquest motiu que, en pa-
raules de l'integrant de Riders x
Derechos, a l'empresa “li va per-
fecte” tenir treballadors com el Pu-
jan, un jove de 22 anys d'origen
nepalès que va morir atropellat el
25 de maig del 2019 mentre re-
partia per a Glovo. Ell, com tants
altres riders, no tenia papers i llo-
gava un compte de Glovo a una al-
tra persona amb la situació regu-
laritzada a la qual li pagava el 50%
del que guanyava. “Es calcula
que la meitat dels comptes estan
rellogats”, denuncia Gutiérrez.

Amb la nova llei, tots els falsos
autònoms de Glovo o Deliveroo
passaran a ser treballadors, però
segons considera Gutiérrez,
“aquestes empreses han fet un ne-
goci milionari saltant-se la llei i ara
que han de pagar impostos es tro-
ben en una posició avantatjosa”.

CARTERS ‘VS.’ AMAZON
“Des de fa 10 anys la feina s'ha
anat precaritzant”, explica el car-
ter i delegat sindical de la CGT Al-
bert Marín. Afegeix que “s'ha pro-

“Amb Glovo i Deliveroo,
si no treballes 90 hores
a la setmana amb prou
feines pots aconseguir
1.000  euros mensuals 
i, a més, després 
has de pagar impostos 
i la benzina” 

duït una espècie d'amazonització
de les condicions laborals, sobre-
tot en els centres logístics”. Ell i di-
versos companys de la regió me-
tropolitana fa mesos que estan
portant a terme una lluita per re-
clamar una millora laboral a Cor-
reus. Tot i que Marín creu que no
es pot explicar la precarització
només per l'arribada d'Amazon,
considera que és un factor clau.

“Correus prioritza el reparti-
ment de productes d'Amazon o
d’Alibaba... Molts dies ens diuen:
‘Avui només surt paqueteria’”, re-
lata el carter. “No pot ser que es
prioritzi un paquet d'Amazon a
una carta del metge”, es lamen-
ta. Això acaba produint una so-
brecàrrega de feina per als car-
ters. “Un company ha estat sus-
pès un dia de feina i sou per no
entregar un paquet d'Amazon”,
denuncia.

El de la CGT té clar que Cor-
reus, amb una forta implantació
territorial, podria competir amb
Amazon i no comprèn per què ha
arribat a aquesta situació de vas-
sallatge. “S'han imposat les lògi-
ques privades al sector públic”, la-
menta. Amb tot, Marín també fa
un exercici d'autocrítica: “Com a
ciutadà, em costa d'entendre que
a algú li vagi la vida rebre un pro-
ducte en menys de 24 hores”.

LLOGATERS ‘VS.’ AIRBNB
En els anuncis d'Airbnb hi apa-
reixen veïns enumerant els bene-
ficis de llogar habitacions de casa
seva amb l'app. Aquesta idea de
proximitat que l'empresa intenta
vendre està molt allunyada del que
a ulls de Rodrigo Martínez, por-
taveu del Sindicat de Llogateres,
passa de debò. “Les dades de-
mostren que la meitat dels pisos
pujats a la plataforma estan en
mans de 300 propietaris que no
ho fan per completar el sou”. Així
mateix, diversos estudis indiquen
que el problema dels preus dels pi-
sos a l'àrea metropolitana està di-
rectament relacionat amb l'apa-
rició d'aquesta empresa. “L'acti-
vitat d'Airbnb fa que els lloguers
i la compra pugin de preu”, sen-
tencia Martínez.

Es pot vendre amb molts
noms, però en realitat aquestes
empreses, sota l’aura tecnològica,
fan el mateix de sempre. No són ri-
derssinó repartidors, no són free-
lancers sinó treballadors autò-
noms, no és renting sinó lloguer,
no són appssinó empreses. Coses
de tota la vida.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“L’economia de
plataforma és un 
model de negoci que 
es basa a esquivar 
les regulacions,
eliminar les proteccions
i rebutjar les
responsabilitats”

La revolució tecnològica ha creat una nova classe
intel·lectual que té unes condicions de feina molt

bones i viu on vol, perquè no té un lloc de treball físic
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CONVIVÈNCIA4Ja fa temps que
la Federació d’Associacions Ve-
ïnals de Barcelona (FAVB) va
alertar que l’extensió de moltes
terrasses de bars i restaurants di-
ficultava la convivència entre el
servei de la restauració i la vida
dels veïns. Fa uns dies l’entitat va
tornar a denunciar que la situa-
ció ha empitjorat i, per aquest
motiu, ha impulsat una campa-
nya de denúncia.

La idea de l’entitat és fer vi-

sible “l’ús abusiu que fan de
l’espai nombrosos bars i res-
taurants” de la ciutat, “expan-
dint-se les terrasses molt més en-
llà del que tenen autoritzat”.

Per tal de fer visible la cam-
panya, la FAVB ha creat un comp-
te d’Instagram, @favbcn_ter-
rasses, on publica fotografies de
les terrasses que considera que
“vulneren els drets de l’espai pú-
blic”. També ho denuncia a través
de la seva pàgina web.

DIGITALITZACIÓ4La botiga en
línia dels comerços de proximi-
tat, BCNMarket, ja té més de
1.200 botigues que en formen
part, tot i que encara no ha co-
mençat a funcionar. Està previst
que ho faci a partir del pròxim
mes de setembre. 

El projecte l’impulsen l’A-
juntament juntament amb la
Fundació Barcelona Comerç,
Barcelona Oberta i el Gremi de
Restauració, i l’objectiu és que
després de l’estiu ja hi hagi uns

2.000 negocis adherits, cosa
que significaria aproximada-
ment el 10% del teixit comercial
de la ciutat.

Així doncs, aquesta plata-
forma permetrà que el comerç
dels barris tingui una nova
eina per competir contra els
gegants electrònics del comerç,
quelcom imprescindible a cau-
sa de la transformació que està
vivint el món del comerç en els
darrers anys. 

Tots els comerciants que
s’adhereixen a la plataforma ho
poden fer a través de dues

modalitats: de manera gratu-
ïta o pagant una quota d'entre
vuit i dotze euros en funció de
si és establiment associat a un
eix comercial o no ho és. L’op-
ció d’inscripció en què es paga
ofereix la funcionalitat de ven-
da en línia, entrega a domici-
li, suport tècnic personalitzat
per ajudar a gestionar el seu
espai a la pàgina i el tracta-
ment del contingut.

Un moment de la presentació del projecte. Foto: Ajuntament

Més de 1.200 comerços 
ja formen part de BCNMarket

Campanya de la FAVB contra
l’expansió de les terrasses

La FAVB està capturant imatges de denúncia. Foto: Twitter (@FAVBcn)

Creu Coberta | Isabel Morell es jubila
La tècnica i gerent de l’Eix Comercial Creu Coberta, Isabel Morell, es

jubilarà quan s’acabi aquest mes de juliol. Des de l’entitat li han agraït la
seva tasca , ja que “ha representat un salt endavant per a l’associació”. 

La nova plataforma de
venda digital es posarà
en marxa a partir
del mes de setembre

Des del passat dia 17 és oficial:
Joan Forcadell és el nou presi-
dent de la Unió Esportiva de
Sants. El club ho comunicava
dient que el fins ara vicepresident
primer “ha aconseguit el suport
unànime de la Junta Directiva i
agafa el relleu de Montse Dot al
capdavant del Sants”.

D’aquesta manera, Forcadell
serà al capdavant de la UES en el
curs del centenari (els 100 anys
es compleixen el 2022) i el nou
màxim mandatari ja ha dit que
aquesta efemèride porta “pro-
jectes il·lusionants”. Forcadell
va arribar al club el 2010 i expli-
ca que la seva feina, des d’ales-
hores, ha volgut  “estabilitzar el
club i, amb l’esforç de tothom,
convertir-lo en un referent al
barri i a la ciutat”.

D’altra banda, en clau institu-
cional, el club va anunciar di-

umenge passat que les seves ofi-
cines estaran tancades entre
aquest divendres i el 23 d’agost,
quan es recuperarà l’horari habi-
tual (de 10 del matí a 1 del migdia).

PRETEMPORADA DEFINIDA
Paral·lelament, el primer equip
va tornar a la feina dijous de la
setmana passada i ja treballa
per preparar aquesta estimu-
lant temporada del centenari.

A banda de la participació al
torneig d’Històrics, anunciada
fa setmanes, els de Tito Lossio ju-
garan el dia 7 del mes que ve con-
tra la Fundació Esportiva Grama
(tot i que el partit podria canviar
de data en funció del que passi a
l’Històrics), el 14 d’agost viatja-
ran a Reus per enfrontar-se al CF
Reddis, el 21 d’agost rebran
l’Hospi a l’Energia i el 29 jugaran
a casa contra l’EE Guineueta.

Forcadell rep el suport de la
Junta i ja presideix la UE Sants

Pau Arriaga
SANTS

Triatló | El Barcelona Triathlon, el 10 d’octubre
Una de les grans cites esportives de la tardor serà el Barcelona Triathlon,
previst per al 10 d’octubre. Enguany hi haurà dues modalitats, la popular
(anomenada sprint) i la d’elit, amb esportistes de talla mundial.

El nou màxim mandatari del club. Foto: UES

Esports
Primers contactes amb 

el COE per a Barcelona 2030
JOCS D’HIVERN4El Govern ha
obert contactes formals amb el
Comitè Olímpic Espanyol (COE)
per presentar candidatura als
Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.
Segons va informar el passat dia
15 Catalunya Ràdio, Pere Ara-
gonès ha enviat una carta al pre-
sident Alejandro Blanco, en què
li demana formalment iniciar
converses “per la possible pre-
sentació” de la candidatura.

Segons expliquen fonts del
Govern a l’ACN, ara cal comen-
çar el diàleg amb tots els agents
territorials, ja que, segons re-
marquen, la intenció és que sigui
un “projecte de país sostenible”.

Presidència, que té les com-
petències en esports, diu que la
candidatura ha de tenir tres eixos:
cohesió territorial, sostenibilitat
i participació amb implicació de
diferents agents del territori. 

El JAC enllesteix el sènior
masculí del curs 2021-22

Després del des-
cens esportiu del
curs 2020-21, el
JAC ha posat fil a

l’agulla per preparar el sènior
masculí que, el curs que ve, ju-
garà la Copa Catalunya. Des de fa
un parell de setmanes, el club ha
anat anunciant les renovacions i
les incorporacions per al conjunt
que haurà de lluitar per intentar
recuperar la categoria estatal.

L’equip s’assegura la conti-
nuïtat de peces com Joel Rodrí-
guez, Quim Benavent, Bernat Pa-
rés, Albert Farfán, Roger Lliteras
i Guillem Aviñoa. A més, Joan Co-
romina i Carles Ribó es conver-
teixen, a tots els efectes, en juga-
dors del primer equip, i la plan-
tilla queda completada amb dos
retorns de jugadors que ja havien
jugat a l’Espanya Industrial: Ser-
gi Marco i Gerard Galbete.
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Les T de Teatre celebren el seu trentè ani-
versari amb el retorn de Delicades, una
obra que han portat a vuit països i que
està construïda amb fragments, trossos
i elements que en aparença no tenen re-
lació, però que configuren un univers en
el qual un roser que era mort sobtada-
ment ressuscita. 
Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Delicades
Alfredo Sanzol

L’artista mallorquí Amulet ha estrenat el
seu primer disc de llarga durada, Un de-
sert de colors (Blau, 2021), després que es
donés a conèixer amb l’EP En clau de son
(Cases de la Música, 2019). En aquest nou
treball discogràfic, presenta vuit cançons
que beuen sobretot “del folk britànic i
americà”, tal com ell mateix ha explicat
en una entrevista a Enderrock.

Música

El documental Summer of Soulha acon-
seguit el Gran Premi del Jurat i el Premi
del Públic al darrer Festival de Sundan-
ce. Explora el llegendari Harlem Cultural
Festival celebrat als Estats Units l’any
1969, en el qual es va homenatjar la cul-
tura i la música afroamericanes, a més de
promoure el ‘black pride’ (l’orgull negre)
i la unitat entre la comunitat afro.

Pelis i sèries

Summer of Soul
Questlove

Un desert de colors
Amulet

Transformació sensible
El Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats de Barcelona

ha estrenat aquest estiu l’exposició ‘La transformació
sensible’, que s’hi podrà visitar fins al 10 d’octubre. Es
tracta d’una mostra que es pregunta pel rol que exer-
ceix la bellesa en el marc de les pràctiques artístiques i
socials, i presenta diferents propostes amb què podem
cohabitar amb la bellesa i fer-nos-la nostra com a pràcti-
ca vital. ‘La transformació sensible’ és un projecte a cura
d’Oriol Fontdevila que compta amb l’art del col·lectiu

Assemble i de cinc artistes més de disciplines diferents.

Carla Simón (Barcelona, 1986) va
entrar per la porta gran al món del
cinema amb Estiu 1993 (2017), una
història commovedora inspirada
en la seva infància, que li va valdre
més d’una trentena de premis ar-
reu del món, entre els quals el

Goya a millor direcció novella de
l’any 2018. Aquest mes de juliol, la
directora ha començat a rodar una
nova pel·lícula. Es tracta d’Alcarràs,
un retrat d’una família de pagesos.
“És una pel·lícula coral que refle-
xiona sobre les relacions familiars
en un moment de tensió que coin-
cideix amb la collita”, ha avançat 
Simón en declaracions a l’ACN.

C A R L A  S I M Ó NQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
Va guanyar una trentena de premis amb ‘Estiu 1993’ 

Famosos

Rodar una nova pel·lícula
Es diu ‘Alcarràs’ i narra la vida d’una família de pagesos

Expectació pel nou film
Coneixent la directora, molts intueixen que els agradarà

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Claudia Hampton és una escriptora de
divulgació històrica molt reconeguda
que ara jeu en un llit d’un hospital de
Londres, sola i vella, a punt de morir. Els
records encara brillen en la seva cons-
ciència cada vegada més fràgil, i s’ima-
gina que està escrivint una història del
món. En canvi, Moon Tigerés la seva his-
tòria, la història d’una dona forta.

Llibres

Moon Tiger
Penelope Lively
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| Last Stop
Un videojoc d’aventures sobrenaturals per entretenir l’estiu

dels més gamers. Disponible per a PC, PS, Switch i Xbox.

ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

BURILLES I LLUMINS

DEIXALLES

FOCS ARTIFICIALS

BARBACOES

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

i MEDI AMBIENT

Les altes temperatures i l’escassetat de pluges ja han deixat les
primeres imatges d’incendis forestals a Catalunya aquest es-
tiu. Unes imatges que, malauradament, a casa nostra són

més habituals del que desitjaríem. Tal com ha recordat recent-
ment el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el 54% dels incendis
són provocats per l’acció humana, sigui per negligència o inten-
cionadament. Així doncs, és a les nostres mans intentar evitar si-
tuacions de risc. 
En aquest sentit, la Generalitat ofereix una llista de consells bà-

sics –que, més que com a consells, s’haurien d’entendre com a obli-
gacions– per prevenir focs quan anem a la muntanya o al bosc. No
s’han de llançar mai burilles ni llumins al medi natural, ni caminant
ni per la finestra del cotxe. En cap cas s’han d’encendre focs artificials
ni coets a zones de perill (muntanya, bosc, terrenys agrícoles o urba-
nitzacions properes). No s’ha de deixar cap residu ni deixalla: a més
d’embrutar i contaminar, provoquen incendis. No es poden fer servir
barbacoes no autoritzades (han de ser d’obra amb mataguspires). I,
en general, cal tenir en compte que del 15 de març al 15 d’octubre
està prohibit fer foc als terrenys forestals sense autorització. 

Què no fer a la muntanya i al bosc

No llencis burilles de cigarretes enceses ni llumins,
ni caminant ni per la finestra del cotxe

Les claus

No deixis cap residu ni deixalla al medi natural: a més
d’embrutar i contaminar, poden provocar incendis

No facis servir barbacoes no autoritzades: només estan
permeses les barbacoes d’obra i amb mataguspires
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No encenguis focs artificials o coets al bosc, la muntanya,
terrenys agrícoles ni urbanitzacions properes
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