
ENTREVISTA  Alfons Romero, Iaioflauta i 
lluitador per una societat més justa

Amos i senyors de la vida

pàg. 6

Els joves del barri perfilen el seu futur personal amb convicció 
i la mirada posada en les incerteses laborals dels propers anys

TEMA DEL MES

D’esquerra a dreta, Martí Martorell, Paula Lancharro i Màrius Sin
segueix a pàg. 3
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La
Matalasseria
MATALASSERIA 
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CATALANA
Roser, 6 • 08004 BARCELONA

Telèfon: 93 442 66 73 
lamatalasseriabcn@gmail.com

Cooperacures
Cooperacures és un projecte 
engegat per CooperaSec per 
socialitzar i dignificar serveis 
com la neteja de la llar, altres 
serveis domèstics, les cures i 
l’acompanyament a persones 
grans i dependents i els ser-
veis de cangur per 
als infants. pàg. 4

Tir amb arc
El Club Arc Montjuïc va ser 
fundat el 19 de març de 1984, 
quan encara Barcelona no 
havia sigut designada com 
a seu dels Jocs Olímpics del 
‘92 i avui és un dels clubs 
més reconeguts i respectats 
de Catalunya i de 
l’Estat espanyol. pàg. 12

Amics de 
postal

Comprem Or, Plata, Rellotges, Brillants, Mòbils...

fins

a 35E per
gram d’or

Taller i canvi de
piles a l’instant!

Compramos papeletas
de empeño

Av. Paral·lel, 97 • Tel. 93 442 38 95      686 559 978

Són un grup del barri. 
Amics d’aquells que et pots 
trobar a qualsevol terrassa, 
banc o cantonada del Poble-
sec. Veïns anònims, en defi-
nitiva. De fet, la fotografia 
de la dreta que acompanya 
a aquestes paraules serviria 
fins i tot per omplir prestat-
ges d’algun arxiu històric 
d’aquí a unes quantes dèca-
des. Un record? Tampoc és 
l’objectiu. La meta d’aquest 
reportatge és analitzar qui-
nes són les incerteses que 
viuen els joves del barri i 
com encaren el seu futur. 
Un futur que tot just comen-
cen a treballar-se durant 
aquest mes.

Tots tres no es conei-
xen fruit de la casualitat. 
L’Escola Anna Ravell és 
el nexe d’unió entre el 
Martí Martorell, la Paula 
Lancharro i el Màrius Sin. 
Han crescut tota la seva vida 
junts i si bé actualment són 
íntims amics, també con-
fessen que
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MANZAN  S
RESTAURANTE PERUANO

Cocina tradicional
MENÚS

de mediodía, de noche 
y de fin de semanaNUEVO

en el
PARAL·LEL

Comte Borrell, 6 (junto al PARAL·LEL)
Tels. 93 382 60 45 - 653 212 855

De martes a sábado:
de 10 a 16,30 y de 19 a 23 h.

Domingos de 10 a 17 h.
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Com demostren els baròmetres municipals, 
cada dia circulen més bicicletes pels carrers. 
Una bona notícia que demostra la corres-
ponsabilitat dels veïns davant la necessitat 
de canviar els hàbits d’una mobilitat que a 
dia d’avui encara resulta insostenible. En 
paral·lel, el repartiment de les mercaderies 
s’ha vist submergit en un procés similar, 
però del qual en despengen dues branques 
diferents i que cal analitzar i contextualitzar.

Per una banda, la compra virtual a través 
d’aplicacions telefòniques no ha fet més que 
créixer en els darrers temps i cada vegada 
són més els consumidors que prefereixen 
comprar a través de la pantalla en lloc 
de dirigir-se personalment als comerços. 
Factors positius? La comoditat per al client i 
la difusió que té el comerciant, ja que acon-

@zona_sec

zonasec
El diari del Poble-sec

La Carbonera
UN ANY FENT BARRI

Protesta dels barris del litoral
LA BARCELONA QUE NO FUNCIONA

Cures: sector precaritzat
EXPLOTACIÓ DE LES TREBALLADORES

Llar d’infants     des de 4 mesos
Ampli horari i 12 mesos de servei (obert tot l’any)
Mestres i Educadores espec. en Educació Infantil
Cuina pròpia, Instal·lacions acollidores
Assessorament pediàtric i psicopedagògic

Av. Paral·lel, 110 - 08015 Barcelona - Tel. 933 290 668
www.apolo10.com           e-mail: escola@apolo10.com

Escola Infantil APOLO 10

@sindicatdebarri
Sindicat de barri del Poble-sec

@nuvol_com
Núvol, el digital de cultura

Flickr.com/Zona SecTwitter.com/Zona_Secfacebook.com/ZonaSecwww.zonasec.catProximitat a la xarxa: • • •

Els arquitectes que van reformar 
l’hospital de Sant Pau treballaran a 
la Casa de la Premsa per rehabilitar 
l’edifici.

La Societat Coral els Moderns del 
#PobleSec busca trompetistes!!!.

Avui donem el tret de sortida a la 
XARXA D’ALIMENTS del @sindicat-
debarri.

La galeria d’art @projekteria celebra 
el seu segon aniversari. Moltes felici-
tats des de Núvol i llarga vida. 

La llibreria del carrer Blai celebra el seu primer 
any de vida. Un any en què han aconseguit 
formar part del barri i ser part essencial en 
la vida cultural del mateix. L’11 de novembre 
ho celebraran amb una festa de la qual aniran 
donant més detalls properament. 

L’àmbit de les cures (neteja de la llar, cura d’in-
fants i de persones grans, etc.) està, en general, 
mal pagat i les condicions de les treballadores 
són precàries. L’associació Cooperacures vol 
canviar aquesta realitat i dignificar el treball de 
les prestadores de serveis. 

Fa unes setmanes, un miler de persones proce-
dents dels barris del litoral, entre ells del Poble-
sec, van manifestar-se per denunciar l’incivisme, 
la inseguretat i la deixadesa en temes com la 
neteja i la manca de manteniment de parcs i 
jardins de Barcelona. 

Poeta Cabanyes, 67 (cantonada amb Elkano, 13) • 08004 Barcelona • Tel. 93 441 18 12
farmaciaginerubeda@gmail.com

GINER • ÚBEDA

Tensió arterial • Glucosa
Homeopatia • Fórmules magistrals

Colesterol • Dermofarmàcia
Dietètica infantil

segueix arribar a un públic més gran. D’altra 
banda, les empreses intermediàries com 
Glovo o Deliveroo en comptes d’afavorir 
l’ús del vehicle a petroli, ajuden a potenciar 
el repartiment i la imatge de la bicicleta.

Però... Quin és el motiu? Hi ha algun 
benefici per pedalejar en comptes de pré-
mer l’accelerador de la scooter? La clau és 
la raó econòmica. Al cap i a la fi, la pràctica 
totalitat dels treballadors d’aquestes com-
panyies són falsos autònoms que treballen 
a canvi d’unes condicions econòmiques tan 
ajustades que no els dona gairebé ni per 
benzina. Per tant, la corresponsabilitat del 
consumidor en la generació d’aquest tipus 
de feina també existeix.

Respecte a aquesta idea, només s’ha 
de tenir en compte que mal-pagar a una 

persona econòmicament asfixiada perquè 
et pugi el sopar a casa per comoditat és el 
fidel reflex del classisme del segle XXI. 
D’altra banda, aquesta dinàmica comercial 
simultàniament afavoreix la desertització 
dels eixos comercials. És cert que part del 
públic (sobretot el de més edat) continuarà 
visitant la botiga, però una caiguda de la 
compra presencial pot desembocar en la 
baixada de persianes, la fi d’un percentatge 
rellevant de la vida al carrer i la inseguretat 
que generen les vies desertes.

Punt i a part mereix l’aparició del gegant 
Amazon. Si bé els centres comercials ja 
van tocar de mort al comerç de proximitat 
(més oferta i preus més baixos), la nova 
plataforma virtual fins i tot estalvia el fet 
d’haver de traslladar-se fins a un punt X 

i haver de revisar les etiquetes de preus. 
L’agregador de productes de consum ofe-
reix el preu més barat que es pot trobar al 
mercat i el comercialitza de fàbrica a la llar 
en només 48 hores. Per tant, cap comerciant 
serà capaç d’oferir un preu més competitiu.

Per últim, cal sumar un darrer factor 
a tenir en compte: el repartiment. Davant 
l’espectre de la mobilitat, cal qüestionar-se 
si és viable traslladar tots els productes de 
consum casa per casa, en comptes de loca-
litzar-los en diferents magatzems (popular-
ment coneguts com a botiges). Sí, potser el 
futur va encaminat a la compra virtual, però 
també caldria reflexionar sobre el paper que 
aleshores jugaria la via pública i el tipus de 
feina que es generaria/destruiria. En això 
tothom és partícip i responsable. y

SOM
OPTOMETRISTES

Tenim grans ofertes 
amb les millors muntures
i lents de màxima qualitat

Vine a
veure’ns!

Carrer Sant Bertran, 14
08001 Barcelona

Telèfon: 93 442 37 17
Horari: Dilluns a Divendres

9.30-13.30h / 16.30-20h

ESPECIALISTES EN VISIÓ I APRENENTATGE

Demaneu hora
amb antelació

@bandarres
Castellers del Poble-sec

@Casadelapremsa
Casa de la Premsa

Publicitat:
Ernest Millet
Tel. 699 271 825
ernestmillet@gmail.com
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y	JOVES  L’inici a la universitat i la incertesa de quina carrera pot garantir més opcions laborals

Tots tres viuen a un carrer de distància; una proximitat que asseguren que no els farà 
perdre el contacte i que els ajudarà a donar-se suport en les seves noves etapes vitals

Estudiar, estudiar i estudiar

(ave de portada) l’origen de la seva 
amistat més intensa es remunta a 
fa tres anys, just quan feien quart 
de l’ESO. En aquestes darreres 
setmanes, però, coincideixen a 
assenyalar que se’ls ha obert una 
nova etapa vital: la universitat. 
Un espai on no només es forma-
ran, sinó on també trepitjaran 
l’accelerador de la vida.

Crítics amb el sistema
Què n’esperen d’aquests qua-

tre anys que els hi queden per 
endavant? Potser Lancharro és 
qui té les expectatives més altes. 
En el seu cas assegura que des 
de fa anys tenia clar dedicar-se 
a l’educació, però que no ha 
sigut fins al darrer curs que ha 
descobert que la seva veritable 
vocació “són els nens petits”. “El 
que sé segur és que vull aprendre 
alguna cosa per poder innovar 
en el món educatiu”, avança. 
En aquest sentit, la seva inten-
cionalitat resulta absolutament 
justificada: “Crec que l’actual 
sistema educatiu s’adapta només 
a la norma; hi ha molts nens que 
sigui amb trastorn o amb dèficit 
d’atenció mai s’adaptaran; un nen 
no és ximple perquè no entengui 
les matemàtiques... Potser neces-
sita que s’ho expliquin d’una altra 
manera”, sintetitza.

En canvi, Sin ha optat per enca-
rar el seu futur cap al Periodisme 
i el món del Dret, tot i que no 
amb la mateixa seguretat que la 
seva companya. “Des de petit que 
m’ha agradat molt la lectura i sí 
que m’havia plantejat fer perio-
disme, però la veritat sigui dita, 
fins al final he anat sempre molt 
perdut”. Quin va ser el tret que 
el va fer decidir-se? “Al final de 
Segon de Batxillerat estava entre 
el periodisme i la comunicació 
audiovisual, perquè em sem-
blaven carreres entretingudes i 
amb un futur laboral complicat, 
però almenys no avorrit”. Una 
dinàmica d’incerteses que també 

DAVID GARCÍA MATEU   @davidgmateu

Quedar-se
al barri?
Per a les famílies la possibilitat 
de continuar residint al Poble-
sec sovint resulta complicada. 
Alts preus, escassos lloguers, 
pressió turística... Tot i això, 
resulta interessant saber com 
els estudiants encaren els 10 
propers anys. Es veuen al 
barri? A l’àrea metropolitana? 
A l’estranger? Si bé asseguren 
que per ara aquest fet encara 
els hi queda massa lluny, també 
és cert que algun cop els hi ha 
passat pel cap aquesta circum-
stància. “La meva vida d’aquí 
a 10 anys no estarà establerta 
al Poble-sec; és un barri que 
m’agrada i on he crescut, però 
a nivell econòmic viure-hi 
tant aquí com a Barcelona 
és molt car”, resol la futura 
mestra d’infantil i primària. 
“A més, ho tenim tot enfocat 
al turisme pel que fa als bars 
i als pisos; són pels turistes...”, 
afegeix. Quina alternativa veu 
a aquest problema? Controlar 
el turisme: “A mi no m’im-
porta que el meu barri sigui 
turístic, de fet em sembla fins 
i tot enriquidor, però potser 
caldria regular-lo; ara parlem 
del Poble-sec, però ja hem vist 
què ha passat a la Barceloneta”, 
adverteix Lancharro. Sobre 
aquesta qüestió, Sin considera 
que “tothom veu molt fàcil 
regular el turisme, però trobo 
que ha de ser molt complicat”. 
Tant ell com Martorell asse-
guren no haver-se plantejat 
l’interrogant d’haver de marxar 
del territori d’aquí a uns anys, 
però d’entrada els seus punts de 
vista difereixen. Mentre que al 
primer no li importaria haver 
de marxar a una zona més cèn-
trica, el futur economista veu 
el seu futur vinculat al barri sí 
o sí: “D’aquí no vull marxar”.

Resulta rellevant el fet que 
no contemplin haver de marxar 
a l’estranger, però en el cas de la 
jove no li sembla un handicap 
aquesta opció: “A mi no m’im-
portaria marxar; no m’agrada 
tancar-me portes”. “A més, una 
temporada per provar sempre 
és positiu, i si no va bé sempre 
pots tornar”. D.G.M. y
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LA SEVA MILLOR JUBILACIÓ
Si tens un habitatge en propietat,

fes-te un VITALICI.

Més informació al
650 863 612

ha experimentat Martorell, tot i 
que en el seu cas ja en primera 
persona: “Diria que no sóc el 
més perdut de la classe, però em 
van dir que si volia fer Economia 
havia de tenir cursades les mate-
màtiques del científic. Jo només 
havia fet les del social i com és 
natural ja ho vaig començar a 
passar malament”.

Treballar i estudiar?
El que anys enrere era habi-

tual, ara amb el pla Bolonya 
alguns estudiants veuen impos-
sible poder-se combinar les assig-
natures (de presència obligatòria) 
amb alguna feina per poder pagar 
la matrícula. De fet, el primer 
que denuncia l’organització dels 
horaris es Sin, que ha d’anar matí 
i tarda a dues facultats diferents 
de la mateixa universitat (als 
Campus de la Ciutadella i el 
Poblenou): “Els meus horaris 
són els pitjors de tot el grup dels 
meus amics”. Mentre que l’úni-
ca estona que té per sortir de la 
facultat és per agafar el tramvia, 
Lancharro aprofita els migdies 

per fer de monitora de menjador 
a la mateixa Anna Ravell. “Així 
em puc pagar les meves coses 
sense haver de dependre de la 
família”, explica.

Tot i això, tots tres opinen que 
són la generació més afortunada 
de les seves respectives famílies. 
“Si miro enrere, trobo que hem 
sigut els que més sort hem tin-
gut; el meu pare sí que va poder 
estudiar, mentre que ma mare 
va haver de treballar des de ben 
jove”, exposa el futur periodista. 
I tot i que són conscients dels 
avantatges que té poder estudiar, 
també saben que d’un dia per l’al-
tra el privilegi podria acabar: “Si 
bé els meus avis directament no 
van poder estudiar, el meu pare 
no va poder acabar la carrera per-
què també va haver de treballar”, 
resumeix Martorel.

Objectiu: no perdre l’amistat
Que la universitat suposi 

obrir-se a noves relacions per-
sonals és una obvietat. Ara, 
enfrontar-se a aquesta situació 
des d’un bon principi no és 

senzill d’encarar. Tot va lligat 
a la personalitat de cadascú. En 
aquesta línia, Martorell admet 
que tindrà dificultats per poder 
conèixer a noves persones com a 
conseqüència de la seva timidesa. 
Si més no, assegura que tampoc 
es voldrà tancar en banda. Tot al 
contrari que Lancharro, qui ja 
ha començat amb l’estil de vida 
cafeter per conèixer a les noves 
companyes de magisteri.

“Crec que no tindré cap pro-
blema a l’hora de conèixer gent 
nova; al final si he d’estar quatre 
anys amb aquelles persones, fins 
i tot m’atreviria a dir que potser 
amb les que he començat ara 
no seran amb les que acabaré el 
grau”, admet la jove estudiant. 
Tot i això, l’amistat que tenen 
entre ells sembla estar gairebé 
bunqueritzada. I no per la rela-
ció tan estreta que tenen (que 
també), sinó per la proximitat. 
Tots tres viuen gairebé al mateix 
carrer del Poble-sec. “Només pel 
fet de baixar a comprar el pa ja 
tens un munt de possibilitats de 
trobar-nos”, justifiquen. y

Els tres amics asseguren que passi el que passi, es continuaran trobant pel barri
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Cooperacures: dignificar els serveis de cures
y	ECONOMIA SOCIAL  un grup de 10 dones treballa per cobrir una necessitat cada vegada més present al barri

La CUP ressucita el seu nucli del 
Poble-sec

El menjador de La Base ofereix 
un menú popular a 5 euros

La Xarxa d’Economia Solidària CooperaSec engega un projecte per garantir la qualitat i 
confiança de serveis com la neteja de la llar i les cures a persones grans, dependents i infants

Com funciona
l’associació
Cooperacures?

SERRALLERIA
MANUEL FRANCO ACOSTA

Obertura de portes, Col·locació de panys,
Cilindres, Portes, etc...

C/ Elkano, 40 (Poble-sec)
08004 Barcelona
Tels. 93 441 00 46
        93 441 06 52

Des de l’any 1980

cerrajeriamfranco@hotmail.com

24h.

El curs ha començat a l’Ateneu 
Cooperatiu La Base (Hortes, 10) 
amb una proposta gastronòmica 
i reivindicativa. És tracta d’una 
nova oferta de menú, de dimarts a 
divendres als migdies, que consta 
de primer i segon plat, aigua i pa 
ecològic, tot per 5 euros. Amb 
aquesta iniciativa, els militants 
de l’Ateneu volen “contrarestar la 
creixent oferta de menjar ràpid i 
de poca qualitat al barri”. Els plats, 

La CUP del Districte de Sants-
Montjuïc ha decidit reactivar 
el nucli del Poble-sec. Tal com 
ha explicat la militant cupaire, 
Clàudia Conde, la idea feia temps 
que planejava sobre l’assemblea 
de Sants, però no ha sigut fins 
després de les vacances que 
s’han dut a terme les intencions. 
De fet, el nucli ja ha començat 
a consolidar la dinàmica de tro-
bar-se tots els dimecres a la tarda 

Quan algú interessat en 
contractar un servei con-
tacta amb l’associació 
Cooperacures, el primer 
pas és conèixer la persona 
que ha de rebre el servei: 
“Avaluem les seves neces-
sitats, fem una proposta 
de servei i de pressupost i, 
quan ens hem posat d’acord, 
aquesta persona es dona 
d’alta com a sòcia de l’en-
titat i nosaltres engeguem 
el contracte laboral”, diu la 
coordinadora del projecte. 
Aquesta associació vol fer 
de paraigües i protegir no 
només a les treballadores 
sinó també a les persones 
que necessiten cures i a les 
seves famílies: “És un sector 
molt desprotegit i deixar una 
persona estimada perquè 
algú altre la cuidi requereix 
garanties. La idea és que tots 
plegats podem millorar les 
cures que oferim i ser més 
conscients de les necessitats 
de cadascú”. D’una banda 
està tothom assegurat i, de 
l’altra, Cooperacures ofereix 
un espai de diàleg, de segui-
ment i d’acompanyament a 
les famílies. “Posem la cura 
al centre i acompanyem a 
tots els col·lectius en els 
processos que estan vivint”, 
conclouen des d’aquesta 
associació que ja comença 
a rebre les primeres petici-
ons. A.P. y

Es crea una nova taxa ZonaBus 
Font Màgica per regular, plani-
ficar i ordenar l’estacionament 
d’autocars turístics al voltant de 
Montjuïc. Aquesta nova taxa ha de 
contribuir a evitar els problemes de 
congestió i circulació dels autocars 
que assisteixen a l’espectacle de la 
Font Màgica i limitar el nombre 
d’operacions per dia. L’import de la 
ZonaBus Font Màgica és de 45 euros 
per franja d’estacionament. ZS y

visita la
nova web

EL DIARI DEL POBLE-SEC

www.zonasec.cat

cuinats pels voluntaris de l’Ateneu, 
són casolans i estan elaborats amb 
productes de proximitat. També 
treballen amb carnisseries del barri, 
tot i que la majoria de propostes són 
vegetarianes. El menjador “no està 
pensat com un negoci rentable sinó 
com una aposta política. Un menú 
senzill, amb menjar de qualitat i 
accessible per a les classes popu-
lars”. El dissabte 20 d’octubre se 
celebrarà la festa d’inauguració. ZS y

ANNA PRUNA    @pruna_ana

a l’Ateneu Rebel (Font Honrada, 
32). Segons Conde, actualment la 
cèl·lula de l’esquerra independen-
tista aplega una desena de militants 
del Poble-sec. Una xifra que per 
ara consideren suficient per tenir 
activitat pròpia, però que esperen 
incrementar a mesura que s’apro-
pin les eleccions municipals del 
2019. L’objectiu és tenir presència 
a bona part de les activitats que es 
duguin a terme al barri. ZS y

Tot va començar quan, l’any 2016, 
CooperaSec va fer una diagnosi 
de diversos sectors econòmics al 
barri i va detectar que l’àmbit de 
les cures era un sector precarit-
zat i ple de necessitats. A partir 
d’aquesta anàlisi es va començar 
a gestar Cooperacures, una asso-
ciació per socialitzar i dignificar 
serveis com la neteja de la llar, 
altres serveis domèstics, les cures i 
l’acompanyament a persones grans 
i dependents i els serveis de cangur 
per als infants. El grup motor del 
projecte va presentar-lo la prima-
vera del 2017 i van guanyar una 
subvenció de Barcelona Activa 
per tirar endavant una idea que 
avui ja és una realitat: “L’objectiu 
era donar resposta a una necessi-
tat que hi ha al barri que és la de 
les cures dignes, de qualitat i de 
confiança. Normalment aquesta 
necessitat es cobreix a través de 
l’explotació d’altres persones, la 
majoria de vegades dones migra-
des que no tenen cap altra opció 
que acceptar condicions de feina 
indignes per sobreviure”, explica 
la Julie Marquiset, coordinadora 
del projecte. 

Beneficis per als usuaris i els 
treballadors 

Cooperacures té dues potes: 
d’una banda, compten amb 10 
dones que han passat per un procés 

de formació, d’acompanyament i 
de conscienciació durant sis mesos 
perquè aquest grup pugui portar 
el seu propi projecte d’activitat 
econòmica. D’altra banda, tenen 
l’objectiu de dignificar no només la 
feina de les cuidadores sinó també 
el propi servei de cures: “Les per-
sones que reben les cures també 
són protagonistes i tenen coses a 
dir. Per això hem creat una associ-
ació on els socis són les persones 
que treballen i també les que reben 
el servei”, afegeix la Julie. 

A través d’aquesta eina d’eco-
nomia social i solidària es vol 
donar resposta d’una manera 
diferent a una realitat que cada 
vegada és més evident al barri 
i a la societat. “Actualment, les 
cures es cobreixen o bé a través 
de l’economia capitalista –que 
també és explotadora perquè la 
gent que treballa per aquesta via 
cobra salaris molt baixos– o a 
través del mercat negre, que no 
garanteix una qualitat”, expli-
quen des de l’associació. També 

existeix el Servei d’Atenció a 
Domicili dels serveis socials, 
però “cobreix una part molt 
petita de les necessitats que 
hi ha, perquè està destinat a 
persones que tenen molt pocs 
recursos i hi ha tota una part de 
la població que no està cober-
ta”, afegeixen. 

Les prestadores de serveis  
Les sòcies que s’encarreguen 

d’oferir els serveis de cures són 
10 dones d’entre 38 i 70 anys. 
La Julie explica que “totes 
tenen experiència i/o forma-
ció específica. Són persones 
que estan preparades però, per 
desgràcia, algunes d’elles han 
treballat molts anys en negre 
i no poden tenir reconeguda 
l’experiència, tot i que la tenen”. 
Durant sis mesos, s’ha fet una 
tasca d’acompanyament al grup, 
reunint-se un cop a la setmana 
en sessions de 4 hores diàries. 
Totes han passat per un procés 
d’acompanyament i formació, 
han treballat en dinàmiques gru-
pals i han creat una base com-
partida de valors i ambicions. y

Servei Cooperatiu
CooperaSec ofereix un punt 
d’informació a aquelles persones 
que vulguin generar una proposta 
cooperativista al barri. Dimarts 
de 10 a 12h, i dijous de 17 a 19h 
a l’espai de CooperaSec (Blai, 34)

Grup de prestadores de serveis de Cooperacures
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Nova TaxaBus a 
la Font Màgica
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Nous tallers de l’Equilibradament
y	TALLERS  tècniques i teràpies alternatives de salut

L’onzena edició de tallers de l’Equi-
libradament comença aquest octu-
bre, amb el suport econòmic de 
l’Agència de Salut Pública i del Pla 
Comunitari del Poble-sec, per oferir 
als veïns i veïnes eines per millorar 
la seva salut i afrontar els problemes 
de la vida. Des de la Comissió de 
Salut del Pla Comunitari ja fa més 
de 6 anys que impulsem  l’Equili-
bradament, un espai d’aprenentatge 
construït entre tots i totes en relació 
a la salut. Oferim diversos tallers 
gratuïts que faciliten eines personals 
per millorar la nostra salut psíquica 
i emocional, mitjançant l’intercanvi 
de coneixements i de temps. 

Un dels objectius d’aquest pro-
jecte de salut comunitària és des-
medicalitzar els problemes de la 
vida quotidiana i donar visibilitat 
a tècniques i teràpies alternatives 
que fomenten el benestar físic i 
emocional. Dansa, teatre, ioga, 
meditació i risoteràpia són algunes 

de les opcions que es practicaran 
per tenir cura de la nostra salut.

Foment de l’autocura
A l’Equilibradament totes les 

persones talleristes són voluntàries, 
professionals de les entitats del bar-
ri o dels centres de salut, que oferei-
xen els seus coneixements i temps 
de manera altruista. Els equips de 
salut recomanen cada vegada més 
als pacients participar en aquests 
espais per fomentar l’autocura i la 
participació en espais comunitaris 
per mantenir-se actius i millorar el 
seu benestar. Els tallers no demanen 
cap tipus d’aportació econòmica, 
sinó el compromís de fer un inter-
canvi en el barri: fer una activitat 
de voluntariat, proposar algun altre 
taller... Es tracta de compartir, 
conèixer, créixer i relacionar-se. 
Perquè participar, millora la salut! y

Per a inscripcions o més informació 
contactar a: Ca l’Agustí (Poeta 
Cabanyes, 58) - Tel. 93 408 92 11.
Mail: equilibradament@gmail.com

PLA COMUNITARI DEL POBLE-SEC
www.pcpoble-sec.org
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y	Alfons Romero, Iaioflauta

‘‘Els primers que vam parlar de la 
República del 99% vam ser nosaltres’’

l’entrevista DAVID GARCÍA MATEU
 @davidgmateu

Queda lluny el 15-M? Potser l’ocupació de la plaça de Catalunya 
sí que queda enrere, però el moviment popular que va originar 
encara perviu. Entre la gran quantitat de nous col·lectius en què 
va desembocar, s’ha de destacar un: els Iaioflautes. Persones 
grans que, amb l’esperança d’aconseguir una societat més 
justa, no van dubtar en posar-se l’armilla i prendre els carrers. 
Entre aquests, l’Alfons Romero. Ell, però, assegura parlar per 
ell mateix: “Sóc Iaioflauta, però no puc representar Iaioflautes, 
som massa transversals per fer-ho”.

CARNISSERIES CAL COLOM
ESTABLIMENT RECOMANAT PEL

CONSELL CATALÀ DE LA PROMOCIÓ AGRÀRIA I ECOLÒGICA

Vedella, porc, pollastre, xai,
formatge i més productes

Preus especials de vedella de Girona certificada
i carn ecològica del Pirineu

Més de 40 anys de les nostres botigues al Poble-sec

Central: Blasco de Garay, 42, baixos • 08004 Barcelona
Tel. Botiga: 93 441 51 42 • Fax: 93 441 68 63 • Mòbil: 620 91 96 96 • central@calcolom.com

Vallhonrat, 27 • 08004 Barcelona
Telèfon: 93 325 61 42

Aprofiteu els nostres 
descomptes amb

les ofertes dels lots. 
Demaneu informació!

(Ofertes especials de lot
només a la botiga de
Blasco de Garay, 42)

7 anys de Iaioflautes; el misteriós 
cas de Benjamin Button?
Ens agrada dir que som fills 
del 15-M. Quan el moviment va 
començar, vam veure una opor-
tunitat per aportar l’experiència i 
ens vam incorporar al moviment 
de forma individual. El que no 
podíem fer era quedar-nos a dor-
mir allà, perquè ja teníem una edat. 
Si més no,, a partir d’aquí ens vam 
començar a trobar persones que 
havíem coincidit dècades enrere 
i que ara volíem tornar a lluitar 
perquè els nostres néts i nétes 
tinguessin una vida digna.
D’on surt la idea del mot 
Iaioflautes?
Entenem que nosaltres som mestis-
sos. No tenim ni raça ni color; som 
horitzontals i aquí hi cap tothom. 
La idea del nom ens la va donar 
la magistral Esperanza Aguirre, 
quan a Madrid va dir que els 
del 15-M eren uns rastraflautes. 
Nosaltres estàvem dinant en un 
xinés que ja no existeix i algú va 
dir: “Ostres! Sí aquests són els 
rastraflautes, nosaltres som els 
iaioflautes”.
El vostre cas posa de relleu que 
el 15-M no estava format només 

per joves, sinó que també aple-
gava des d’universitaris fins als 
protagonistes de la Transició.
El 15-M va ser una cosa espontània 
de la societat, a la qual ens vam 
incorporar gent de totes les edats i 
de totes formes de pensar. Teníem 
ganes de canviar la societat i l’esta-
fa que vam tenir amb el règim del 
78 per crear un nou espai.
Ara alguns nostàlgics assenyalen 
que el 15-M s’ha acabat conta-
minant...
El 15-M ha servit bàsicament per 
ocupar un espai que no hi era: 
l’espai de Podemos, l’espai dels 
Comuns... La idea que tenien 
aquests era incorporar-se a les 
institucions i frenar la roda. Si 
més no, ara sembla que frenar la 
roda era molt difícil i el que han fet 
ha sigut entrar i deixar-se portar. 
Evidentment fent coses; al cap i a 
la fi no es pot negar que fos un èxit 
que Podemos aconseguís els vots 
que va aconseguir, que els Comuns 
guanyessin l’Ajuntament i que a 
Badalona es fes fora a l’Albiol.
Els grans mitjans de comuni-
cació controlen l’opinió de les 
grans masses. Quin paper han 
jugat en la fermentació d’idees 

com “l’organització popular”?
L’ha ajudat a créixer. Només cal 
veure la publicitat que va oferir 
La Sexta a Pablo Iglesias i al seu 
voltant. Però al final els grans mit-
jans estan dins d’un sistema que és 
capitalista i que la seva raó de ser 
és guanyar diners. Ja poden tenir 
un Gran Wyoming que és molt crí-
tic amb tot el que representen, però 
que alhora els fa guanyar diners. 
Nosaltres mateixos els quèiem 
simpàtics quan ocupàvem la Borsa 
de Barcelona, perquè allà tenien 
suc per emetre i fins i tot el Pronto 
ens va fer una doble-pàgina.

Més enllà de la premsa, com ha 
afectat el procés en les dinàmi-
ques internes de Iaioflautes?
Evidentment ha afectat, perquè 
som un col·lectiu molt horitzon-
tal. Però sempre hem de recordar 
que els primers que vam parlar 

de la República del 99% vam ser 
nosaltres. Fins i tot vam crear una 
bandera que suprimia l’estrella de 
l’estelada i vam posar el 99%.
En què es tradueix això?
Que nosaltres creiem que és temps 
de la república de la majoria. Quan 
hi havia a la Generalitat l’Artur 
Mas ja vam fer dues accions: una 
primera ocupar el Parlament de 
Catalunya amb aquesta bandera 
i reclamar una República social, 
solidària, feminista, anticapitalista 
i antifeixista, perquè la República 
al final només és un sistema. La 
gent pensa en la II República, 
però hem de tenir en compte que 
republicans també són gent com 
la Merkel, el Sarkozy o el Trump. 
De fet, en la segona acció vam 
voler ocupar la Generalitat i el 
Govern ens va dir que ens aten-
dria. Després van marxar per la 
porta del darrere. Allà van demos-

trar quin tipus de Govern era.
Com ha quedat la relació amb 
les persones del 15-M que han 
entrat als Governs del canvi?
La relació que teníem a nivell de 
col·lectiu no és el mateix, com 
pot resultar obvi. Nosaltres hem 
de lluitar mani qui mani al poder; 
i ho podem fer de dues maneres: 
donant suport a les seves idees o 
criticant allò que fan malament. 
Hem d’oferir els serveis que pot 
aportar el carrer, però alhora pres-
sionar. Per exemple, personalment 
imagino que controlar la Guàrdia 
Urbana és molt difícil, perquè 
hi ha un percentatge molt elevat 
d’agents sindicalitzats que vénen 
de branques feixistes. Però ales-
hores el que ha de fer l’executiu 
és sortir al balcó, explicar-ho a la 
gent i aquesta segurament apor-
tarà idees per ajudar a resoldre el 
problema. y

Alfons Romero amb l’armilla reflectant característica dels Iaioflautes

‘‘Els grans mitjans 
estan dins d’un sistema 
que és capitalista i que 
la seva raó de ser és 
guanyar diners’’
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VISITANOS EN C/ MURILLO, 8 

HORARIO DE LUNES A VIERNES :    10’00 a 14’00 y  16’30  a 19’30   

 

L’Arnau López Espinosa és el que 
podríem definir com un poble-
sequí de pura raça. Va néixer al 
barri fa 28 anys, hi viu i hi està 
permanentment vinculat a través 
de moviments associatius i polí-
tics: forma part de la junta dels 
castellers i de la CUP de Sants-
Montjuïc, participa al CooperaSec, 
ha col·laborat en alguns projectes 
amb el Sindicat de Barri i l’Ate-
neu La Base i ara participa en 
la preparació dels actes del 150 
aniversari del barri. Amb tot això, 
aquest llicenciat en història encara 
ha trobat temps per estudiar dos 
màsters i per doctorar-se en histò-
ria contemporània i fer la seva tesi 
El moviment veïnal al Poble-sec i 
Montjuïc durant els governs d’es-
querres a Barcelona (1979-2011): 
El diàleg entre el moviment veïnal i 
les institucions municipals, un tre-
ball que ha obtingut la qualificació 
d’excel·lent cum laude.  

“Des d’un punt de vista històric, 
estudio la construcció del barri 
en l’època democràtica i faig una 
anàlisi de les polítiques de parti-
cipació ciutadana de l’Ajuntament 
de Barcelona i com aquestes s’han 
aplicat en el cas del Poble-sec”, 

A les llibreteres de La Carbonera 
(Blai, 40), la Carlota i la Mar, els 
brillen els ulls quan parlen del seu 
negoci i del caliu amb que han 
estat rebudes al Poble-sec. Tot 
just fa un any que van obrir les 
portes i ara, fent balanç, confes-
sen que ni en el millor dels seus 
somnis es podien imaginar estar 
tan integrades al barri. “El nostre 
triomf més gran és que la gent 
ens prengui com a part del barri, 
haver fet lligams i ser la llibreria 
del Poble-sec.”, diuen. Durant 
aquests mesos han sabut trobar 
fórmules per atraure tot tipus de 
públics, com els vermuts dels 
diumenges, els clubs de lectura 
o les activitats infantils. La col-
laboració amb altres entitats del 
barri també és marca de la casa, 
han fet projectes conjunts amb 
els centres cívics, les escoles i  
ara comencen a col·laborar amb 
la Sala Apolo: “Això ens va molt 
bé perquè la llibreria de vegades 
se’ns queda petita i així tenim un 
espai més on fer coses culturals i 
literàries al barri”, expliquen. Les 
dues llibreteres entenen la vida 
en comunitat i, per a elles, parti-

El moviment veïnal i les institucions
y	TESI DOCTORAL  obté un excel·lent ‘cum laudem’

ANNA PRUNA    @pruna_ana
explica el seu autor. Partint d’un 
estudi de cas com el del Poble-sec, 
l’Arnau López extreu conclusions 
que poden servir per tenir eines 
interpretatives a l’hora de parlar 
de l’evolució de Barcelona, de la 
crisi del seu model i “per saber 
com hem arribat a l’actualitat, a 
aquest esgotament de la ciutat de 
Barcelona, partint de l’estudi de 
les mancances de les polítiques de 
participació ciutadana”, afegeix.

 
I ara, què?

Allò més natural seria pensar 
que, amb aquest currículum for-
matiu, a l’autor d’aquesta tesi li 
plouen ofertes de feina, però la rea-
litat, tal com ell mateix explica, és 
que “acabes el doctorat i la setma-
na següent estàs a la cua de l’atur. 
Tenim un sistema universitari que 
és incapaç de digerir els quadres 
de coneixement que crea”. A més 
de buscar feina, l’Arnau López 
aspira a poder seguir vivint en el 
seu barri, cosa que malauradament 
no és tan senzilla: “Et trobes en 
la situació en què tot Barcelona 
t’expulsa dels seus barris i cada 
vegada és més dramàtic canviar de 
pis perquè aquí no trobes res. Tu 
vols fer créixer el barri, participar 
en el seu teixit associatiu... i ho 
has de fer des de fora”, conclou. y

La Carbonera celebra el primer any
y	EFEMÈRIDE  destaquen la bona acollida al barri

ANNA PRUNA    @pruna_ana cipar del barri era una prioritat i 
una aposta política: “entenem la 
cultura de forma comunitària i ho 
havíem d’implementar també en 
el nostre negoci”, afegeixen. 

Recomanadores de capçalera 
Fent balanç a nivell de vendes, 

expliquen que s’han endut sorpre-
ses: “Ens demanen més infantil i 
juvenil del que ens pensàvem i 
venem més fantasia i menys novel-
la negra de la que esperàvem. 
Hem adaptat el nostre fons literari 
a allò que el barri ens demana 
i hem vist que han agradat les 
nostres recomanacions de llibres 
que no són tan comercials”, diuen. 
Per a les dues llibreteres, el fet 
que els clients segueixin les seves 
recomanacions o els preguntin 
quin llibre poden regalar és el més 
satisfactori. y

Reserveu la data!
El diumenge 11 de novembre La 
Carbonera celebrarà el seu primer 
any al barri amb una festa a la tarda 
i vespre en la qual hi haurà moltes 
sorpreses i no hi faltarà la música. 
Aniran donant més detalls de la 
celebració a través de les seves 
xarxes socials. 
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La França
Hostal per a parelles

intimitat, discreció i luxe

www.lafransa.com

C/ La França Xica, 40
Tel. 93 423 14 17

Miquel M. Palou Jounou
Ana Vélez Costa

Advocats

miquel@palouijounou.com
anna@palouijounou.com

www.palouijounou.com

www.facebook.com/Assessoria.Palou.Jounou

Assessoria Jurídica
Palou-Jounou, SL

Assessoria Jurídica, Fiscal i Laboral

Separacions i divorcis, 
Declaracions de Renda, 
Contractes, Reclamació 

de Deutes, Comptabilitat 
i Fiscalitat d’Autònoms i 
Societats, Tramitació de 

tot tipus de Procediments 
Judicials, Reclamacions per 

Accidents de Circulació

Magallanes, 79-81, baixos - Tel. 93 329 91 22 - Fax 93 441 25 27 - BARCELONA
Castell, 12, baixos -Tel. i Fax 973 48 12 66 - SOLSONA

Tel. 93 441 37 20
Calle Rosal 21 Local 1, Barcelona
Barcelona-España

INFO@CLINICADENTALROSAL.ES  •  WWW.CLINICADENTALROSAL.ES

Més de 20 anys treballant per a la inclusió
y	VOLUNTARIAT  Bona voluntat en acció presenta la seva memòria del 2017

Des del 1997, Bona Voluntat en 
Acció (BVA) treballa al barri 
per garantir la inclusió social i 
laboral de persones que es troben 
en situació d’exclusió social. Des 
d’aquesta entitat es promou un 
servei d’acollida, s’elaboren plans 
de treball individuals, es fan serveis 
d’intermediació i d’inserció laboral, 
es realitzen activitats d’inclusió 
per als infants, es fan formacions, 
s’encarreguen de cobrir les neces-
sitats bàsiques i ofereixen serveis 
d’informació i assessorament. 

Balanç d’un any molt productiu
El bon estat de salut d’aquesta 

iniciativa el podem diagnosticar 
gràcies a la memòria del 2017, 
on es destaca que l’any passat 
BVA va repartir més de 76.000 
kgs. d’aliments, va aconseguir 262 
insercions laborals i va acollir a 711 
persones. A través d’aquest servei 
d’acollida s’ofereix informació i 
assessorament a persones i famílies 
en risc d’exclusió social: “Un cop 
fet el diagnòstic de la situació es 
crea un pla de treball amb els recur-
sos de l’entitat i el compromís de la 
persona. L’objectiu és acompanyar 
l’usuari en el seu itinerari donant-li 
eines per augmentar les seves pos-
sibilitats per superar la situació de 
risc d’exclusió”, expliquen des de 
l’entitat. Cal destacar el paper fona-

mental dels voluntaris i de l’equip 
tècnic; actualment l’entitat compta 
amb 98 voluntaris en actiu, 53 dels 
quals s’han incorporat al 2017, una 
xifra que augmenta any rere any.

Ajudar en la recerca de feina
Un dels puntals de BVA és la 

seva tasca en la inserció laboral de 
les persones que ho sol·liciten. A 
través dels tallers s’encarreguen de 
l’acompanyament de les persones a 
la recerca de feina, fomenten el des-
envolupament de noves habilitats 
i redescobreixen les ja existents. 
D’altra banda, el servei d’inter-
mediació laboral té com objectiu 
“millorar l’ocupabilitat de les per-
sones ateses, posant-les en contacte 
amb el mercat de treball mitjançant 
la gestió d’ofertes de feina i el 
seguiment per al manteniment del 
lloc de treball”, diuen des de BVA, i 

també expliquen que actualment els 
perfils professionals més comuns 
al taller d’inserció laboral són 
cuidadors de gent gran, personal 
de neteja, personal de cuina i cam-
brers de pisos. Durant el 2017, 102 
persones han trobat feina estable i 
160 han treballat en feines puntu-
als gràcies a aquesta associació. y

ANNA PRUNA    @pruna_ana
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Magatzem amb els productes d’alimentació recol·lectats

Ajuda a la inserció laboral

D’uns anys ençà, l’auge del mercat 
ecològic és evident i actualment el 
consumidor interessat en adqui-
rir productes cultivats de forma 
orgànica, provinents de produc-
tors locals i responsables amb el 
medi ambient, té moltes opcions 
de fer-ho. Al carrer de Salvà hi 
trobem La Repartidora (Salvà, 
15), una agrobotiga que des de fa 
quatre anys impulsa un model de 
consum responsable a través de la 
venda de verdures, fruites i altres 
productes. Al capdavant d’aquest 
projecte es troba la Isabel, una 
consumidora de productes eco-
lògics que es va quedar a l’atur 
i va decidir convertir una de les 
seves passions en la seva professió. 
Partint de la filosofia del kilòmetre 
zero, la Isabel porta la verdura del 
Baix Llobregat, del parc agrari de 
Sant Boi i Viladecans i també del 
Maresme i de Girona. La fruita 
prové de territori català o fronte-
rer, com Aragó, el sud de França 
o el País Valencià, “però intento 
portar-ho sempre dels llocs més 
propers”, diu la seva propietària, 
qui afegeix que no ven productes 
frescos d’ultramar, amb excepció 
del plàtan de Canàries. La clientela 
que freqüenta la botiga abasteix 
tots els perfils: gent jove, veïns 
del barri de tota la vida, estrangers 
instal·lats al Poble-sec, etc. I pel 

que fa als preus, la Isabel explica 
que, si el client no fa compra mas-
siva, s’ho pot permetre tothom. 

Cistelles i tallers 
Els horts amb què treballen 

des de La Repartidora planifiquen 
cultius durant tot l’any per tal que 
els cistellaires puguin disposar 
cada setmana de la seva cistella 
de verdures i fruites ecològiques, 
de proximitat i de temporada. Més 
enllà de la botiga, La Repartidora 
és un espai de reflexió i debat: 
“Fem xerrades de cuina i tallers 
sobre producte fresc, amb gent 
del barri i cuiners especialitzats”, 
conclou la Isabel. y

Repartint salut per tot el barri
y	LA REPARTIDORA  Botiga de productes ecològics

REDACCIÓ    @zona_sec

La Repartidora, a Salvà, 15
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Una Rambla Anomenada Blai
Si passegeu pel Poble-sec és fàcil de trobar-vos algun forani que demani 
pel carrer Blai, o que faci referència al carrer dels pinxos. Ens agradi o no, 
la nostra rambla és coneguda per aquesta activitat. Al vespre, la gentada 
i les terrasses són quasi plenes de gom a gom. Com expliquem en un arti-
cle d’aquesta mateixa edició del diari, sense terrassa no hi ha negoci, o 
poc negoci. El carrer, però, encara manté prou diversitat. Farmàcies, una 
joieria, una paperia, el nostre perruquer, la llibreria que aviat farà un any, 
una adrogueria, la carnisseria... Tot ajuda a viure i enriqueix el nostre barri.

BAR
RESTAURANT

Blesa, 34
Blesa, 34 • 08004 BCN

Tel. 93 443 40 17

DROGUERIA - PERFUMERIA  
BLESA 

-PRODUCTES DE  NETEJA  
-PINTURA 
-PERSIANES 
-COLONIA  SELECTAS 
-BISUTERIA 
-OBJECTES  REGALS 
-HULES  
-BOLSOS  

C/ BLESA 38  
TEL. 93.441.37.15 
08004 BARCELONA 

SERVEI A DOMICILI 
 

- PRODUCTES NETEJA
- PINTURA
- PERSIANES
- COLÒNIES SELECTES
- BISUTERIA
- OBJECTES REGAL
- HULES
- BOLSOS

Gelato Italiano

NATURAL / ARTISAN

WWW.GELATSDINO.COM
Carrer Blai, 13 - 08004 Barcelona

Empanadas artesanas
REKONS

Comte d’Urgell, 32
Tel. 93 424 63 83

Blai, 48
Tel. 93 463 76 67

Obrador:
Tel. 93 180 52 87

Carrer Blai, 16 - 08004 Barcelona
Tel. 93 442 68 73 - jroldanllamas@gmail.com

RELLOTGERIA - JOIERIA
TALLER DE JOIERIA

SERVEI TÈCNIC
Hem estrenat nova botiga

Vine a veure’ns!
Just al costat de l’antic local

MARIA
VILANOVA
Carnisseria

des de 1939

C/ Blesa, 37
Poble-sec

Tel. 93 329 97 32

Porque la felicidad se mide en sonrisas

93 441 36 64
Blai, 45 - 08004 Barcelona

 @midentistabcn
 +34 692 248 625

@ midentista.bcn@gmail.com

LA ESENCIA

C/ Roser, 29 • Poble-sec
Tel. 672 101 239

Facebook: LAESENCIABIENESTAR

Salud, Bienestar y 
Crecimiento Personal

Blai, 21 - 08004 BCN - Tels. 93 443 23 48 - 630 44 03 03
angelmancebo@hotmail.com

Valoracions
gratuïtes
de venda
i lloguer

Blai, 10 • Tel. 93 442 66 99  /  Blai, 41 • Tel. 93 441 14 41  /  Poble-sec

Valoracions
gratuïtes
de venda
i lloguer

Especialistes
al barri. Disposem 
de tres oficines al 

seu servei

Carrer de Blai, 41 • Tel. 93 441 14 41 • 08004 Poble-sec

C/ Blesa, 45  •  Tel. 93 441 45 56
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La crisi que va escombrar les caixes
y	ECONOMIA  La gran banca va aprofitar la crisi per fer-se amb el control del seu capital

JOSEP M. TORREMORELL - Economista
jmtorremorell@yahoo.com

Els bancs han creat un oligopoli i la manca de competència els 
ha permès tancar oficines, rebaixar la qualitat i centrar-se només 
en la venda de productes

porque pagando tan solo 60E al año, usted podrá 
realizar 12 consultas a nuestros abogados

Blai, 9 local - 08004
Rocafort, 147 - 08015
Av. Generalitat, 36 - 08754

934 418 278
932 263 730
936 731 686

Barcelona

El Papiol

VISÍTANOS EN NUESTRAS OFICINAS

Tel. 934 418 278
www.rentinmobiliaria.com

Tus abogados
Todos tus problemas

tienen solución

ASESORAMOS CUALQUIER ASUNTO 
RELACIONADO CON VIVIENDAS, PISOS 
TURÍSTICOS, LOCALES DE NEGOCIO...

TANTO PROPIETARIOS COMO INQUILINOS.

Centre d’Estudis Sant Francesc Xavier
LLAR D’INFANTS (des de 3 mesos)

PRIMÀRIA - ESO
ANGLÈS - INFORMÀTICA

MITJA PENSIÓ

Bóbila, 26-32 - 08004 Barcelona - Tels. 93 424 57 91 / 93 325 93 32
CENTRE HOMOLOGAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

www.farmaciarocavers.com

FERRETERIA BRICO ELKANO, SL

Tota classe d’elements per a la llar,
articles de ferreteria, bricolatge,

jardineria, etc...

Elkano, 37-39 - 08004 Barcelona - Tel. 93 442 38 77

Sense terrassa no hi ha paradís
y	BLAI  van decidir apostar professionalment pel carrer Blai

Fa deu anys la fallida més gran 
de la història dels Estats Units, 
la de Lehman Brothers el 15 de 
setembre de 2008 va marcar el 
començament d’una crisi finance-
ra que es va estendre a la resta del 
món i les conseqüènci-
es de la qual encara es 
deixen sentir. Semblava 
que s’havien après les 
lliçons de la depressió 
dels anys trenta, que 
l’economia era més 
estable, i potser per això 
els controls imposats 
als mercats financers 
es van afluixar, i com 
a resultat d’aquesta desregulació 
molts financers es van fer mili-
onaris a costa del conjunt de la 
societat. Ens van voler fer creure 
que nosaltres n’erem els culpables 
i que ningú no ho havia previst. A 
tall d’exemple, aquí teniu el nom 
de sis grans economistes que ho 
van preveure amb pels i senyals: 
Nouriel Roubini, Ann Pettifor, 
Steve Keen, Dean Baker, Peter 
Schiff i Raghuram Rajan.

Sí a les caixes a la UE
M’ha sorprès el silenci dels 

mitjans sobre un dels efectes de 

la crisi a l’Estat espanyol: la desa-
parició de les caixes d’estalvis. El 
2008 n’hi havia 46 i avui en resten 
dues: Ontinyent i Pollensa. Les 11 
catalanes, per Francesc Cabana 
“la columna vertebral del sistema 
financer català”, han desaparegut; 
el 2008 tenien el 67% dels dipòsits 
catalans. La caiguda del flux de 
diners entre les entitats va coinci-

dir amb la corrupció i el saqueig 
de les entitats pel PP. Després, la 
“reforma legal” va acabar amb 
totes: era el somni dels grans ban-
quers. Aquests i l’Administració 
les van demonitzar, dient que eren 
un model desfasat i condemnat a 
desaparèixer. En canvi, les caixes 
subsisteixen avui a la UE, com a 
Alemanya, on n’hi ha centenars, 
sense que les autoritats qüestionin 
el model. Els bancs han creat un 
oligopoli i la manca de competèn-
cia els ha permès tancar oficines, 
rebaixar la qualitat (s’intercan-
vien els descontents entre ells) i 

centrar-se només en la venda de 
productes. A més, no hi ha bancs 
amb seu a Catalunya, tots són 
estrangers.

L’1 d’octubre a la memòria
Un any després que les salvat-

ges forces d’ocupació ataques-
sin la gent pacífica que només 
volia votar, segueixen presents les 

esgarrifoses imatges de 
la brutalitat i demència 
d’aquella actuació que 
ha escandalitzat el pla-
neta: mai abans en la 
història de la humanitat 
(ni en les dictadures més 
criminals) uns votants 
havien estat apallissats. 
Aquells robocops no 
estaven tocats pels atri-

buts cerebrals de Newton, com 
no ho estan els jutges inventors 
de delictes. Un incís: la Ministra 
de Justícia hauria de donar el nom 
dels fiscals i jutges del Suprem 
pederastes que el 2009 assistiren 
a Colòmbia a un curs de protecció 
al menor (us avanço que Llarena 
hi era). Més aviat estan amarats 
en odi, però ja deia el dramaturg 
Tennessee Williams (1911-1983) 
que “l’odi és un sentiment que 
només pot existir en l’absència total 
d’intel·ligència”, cosa palpable en 
els jutges i la “jueza que lame la 
mierda” com escrivia Toni Albà. y

La Maite va obrir el 2008 un petit 
restaurant, el Carmesí, al carrer 
Tapioles cantonada amb Blai. Un 
espai de 50 m2, decorat de mane-
ra senzilla, amb mitja dotzena 
de taules. Cuina creativa i  eco-
lògica. Cuina que vol englobar 
les tradicions d’altres cultures. I 
la seva terrassa, que en aquesta 
ciutat amb la seva cultura i el seu 
clima, que any darrera any és 
més càlid, és imprescindible en 
qualsevol negoci de restauració.

La Susana enceta el seu pro-
jecte l’any 2012, el Patán, primer 
en un petit espai de 30 m2 i des-
prés ampliant el bar, reconver-
tint una barberia (encara figura 
el rètol a la façana) en un local 
on prendre croquetes que ella 
mateixa cuina, i torrades, taules 
de formatges, embotits...

Subsistir sense terrassa
Els dos bars, però, ja porten 

quasi un any sense terrassa. 
L’Ajuntament va decidir que al 
tram Tapioles i Margarit n’hi 
havia massa i va organitzar 
un sorteig entre els vuit bars 
d’aquest tros de carrer. Resultat: 
La Maite i la Susana es van 
quedar sense terrassa ni negoci.

Tots dos bars es diferencien 
de la resta de locals del carrer 
Blai en què no han caigut en 
la filosofia de la tapa i canya. 
La Maite comenta que aquesta 
política ha convertit el carrer 

ERNEST MILLET
ernestmillet@gmail.com

de Blai en una mena de “can 
misèries” on la gent ja arriba 
al barri amb la idea de quatre 
pinxos i algunes canyes.

Al desembre, novament, hi 
haurà sorteig i les mestresses 
ja són amb l’ai al cor. Visites a 
l’Ajuntament, crida al Síndic de 
Greuges per tal que el sorteig 
sigui rotatori i elles en quedin 
excloses. Un any més sense 
terrassa i haurien de tancar el 
negoci. Sense terrassa, ni para-
dís, ni subsistència. y

La Susana i la Maite al Patán
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dermofarmàcia • veterinària • homeopatia
ortopèdia • fòrmules magistrals

Paral·lel, 131 • 08004 Barcelona • Telèfon 93 289 21 90

F. IGLESIAS HUIX
farmàcia
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BRASERIA
Cloïsses, pop a la gallega,

gambes, padrón, calamarcets...
CUINA A LA VISTA

Carns gallegues i peix
AMB BRASA

NATURAL

Margarit, 24 / Tel. 93 329 70 74 / 08004 BCN (Poble-sec) / www.omeular.es

Al barri des de 1989

El Centre Cultural Albareda i 
La Bàscula obren per segona 
vegada convocatòria per parti-
cipar al Pedrera 3.8, el progra-
ma d’acompanyament a grups 
musicals vinculats al Districte 
de Sants-Montjuïc, formats per 
joves menors de 29 anys que 
vulguin millorar i consolidar el 
seu projecte musical. El progra-
ma inclou assessorament musical 
professional, residència a bucs 
d’assaig de l’Albareda, gravació 
en estudi, preparació del directe, 
formació en difusió, comunicació 
i management dins del sector, i 
també actuacions als dos equi-
paments oferint la possibilitat de 
ser programats a diferents espais 
culturals de la ciutat. El procés 
d’acompanyament tindrà lloc de 
novembre de 2018 a abril de 2019, 
i la convocatòria ja està oberta des 
del 17 de setembre. Els interessats 
poden enviar propostes fins el 
26 d’octubre: tota la informació 
detallada, bases i requisits, amb 
l’enllaç al formulari d’inscripció 
es pot trobar al web del centre. 
Seguirà un procés de preselec-
ció on les propostes presentades 
seran valorades pels equips pro-
fessionals dels dos organitzadors 
seguint els criteris d’originalitat, 
projecció del grup i nivell d’execu-
ció de les peces. El 2 de novembre 
es notificaran les bandes escolli-
des per a l’audició final del 16 

de novembre, on un jurat format 
per tres professionals del sector 
musical seleccionarà el grup que 
gaudirà de l’acompanyament. Els 
grups classificats en segona i ter-
cera posició se’ls premiarà amb 
hores d’assaigs als bucs, gravació 
i edició d’un tema, i amb eines per 
a la difusió i comunicació.

El nom del projecte 
Desenes de pedreres van fora-

dar la muntanya de Montjuïc. 
Pedra per construir una ciutat, 
amb els seus habitatges i grans 
monuments. Pedra a polir com el 
talent musical jove que emergeix 
dels nostres barris. La muntanya 
ara ens uneix amb aquest projecte. 
3.8 km és la distància a peu entre 
el CC Albareda i l’espai jove 
La Bàscula. La distància d’un 
camí escollit per treballar plegats 
envers els barris, el territori i la 
cultura. Fent barris fem cultura! y

CENTRE CULTURAL ALBAREDA
ccalbareda@gmail.com 

Torna el programa Pedrera 3.8
y	CC ALBAREDA  el nom recorda les pedreres de montjuïc

Per a més informació: ht tp://
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
albareda/p/21840/pedrera-38

Acabem de deixat enrere l’estiu 
amb activitats tan destacades com 
la nostra participació a la Festa 
Major del barri i el correfoc de les 
festes de La Mercè, correfoc que 
no decep ningú. I la tardor no serà 
menys, perquè ve carregada d’acti-
vitats que us detallem a continuació:
Divendres, 26 d’octubre:
Castanyada 2018 al Centre 
Cultural Albareda, a partir de 
les 18 hores. Activitat organitza-
da per la Federació Consell de 
Cultura Popular i Tradicional del 
Poble-sec.
Dissabte, 3 de novembre:
VI Trobada d’Amics del Sírius. La 
nostra bèstia de foc rebrà aquest 
any nous amics. En aquesta ocasió 
ens acompanyaran el Drac i el Bou 
de Barcelona i Abraxas Gall Bèstia 
de Foc de Palau Solità i Plegamans. 
En el cartell adjunt trobareu tots els 
detalls de la festa.
Dissabte, 17 de novembre:
Trobada de Diables Infantils de 
Barcelona. La colla de Diables 
de La Sagrera organitza aquesta 
trobada que reunirà totes les colles 
infantils de Barcelona.
Dissabte, 24 de novembre:
Els nostres tabalers estan orga-
nitzant una trobada de percussió. 
Ben aviat trobareu informació 
d’aquesta trobada al barri.

Esperem que participeu amb 
nosaltres d’aquestes activitats. 
Salut i foc! y

Preparant una tardor molt calenta i plena d’activitats
y	DIABLES I TABALERS  La bèstia de foc sírius rebrà nous amics

DIABLES I TABALERS DEL POBLE-SEC
diables@diablesdelpoblesec.org

17.30 h. Pl. Bella Dorita ‘‘plantada’’
• Drac de Barcelona
• Bou de Barcelona
• Abraxas Gall Bèstia de Foc de Palau Solità i Plegamans
• Gat Sírius dels Diables del Poble-sec

19.00 h. Tabalada
• CC Albareda, Av. Paral·lel, Pl. Bella Dorita

20.00 h. Cercavila de Foc
Des de Pl. Bella Dorita per Vila i Vilà fins al
Parc de les 3 Xemeneies

El passat diumenge, 7 d’octubre, va 
tenir lloc a Montjuïc una trobada 
de veïns i veïnes que van viure als 

barris de barraques tant d’aquesta 
muntanya com d’altres zones de 
Barcelona. Aquesta jornada ha estat 
organitzada amb el suport dels ajun-
taments de Barcelona, Badalona, el 
Prat i Sant Boi de Llobregat, amb 
motiu dels 50 anys del trasllat més 
nombrós que s’hi va fer a barris de 
nova creació, entre 1967 i 1968, 
de famílies que hi varen viure.

Ha estat una jornada festiva 
i de memòria, de retrobades de 

moltes persones a qui el trasllat 
va distanciar. A més dels quatre 
ajuntaments esmentats i de diver-
ses empreses, en l’organització 
de l’acte s’han implicat persones 
voluntàries, antics barraquistes i 
de moltes entitats, com el Centre 
d’Estudis de Montjuïc i les asso-
ciacions de veïns de Sant Cosme 
(el Prat de Llobregat), de Pomar 
(Badalona), la Unió de Camps 
Blancs (Sant Boi de Llobregat) i la 

Coordinadora d’Associacions de 
Veïns i Comerciants de la Marina. 
La trobada es va fer a l’antic camp 
de softbol, al peu de l’accés al Jardí 
Botànic. El programa va incloure 
un dinar popular i actuacions de 
grups de ball, de teatre i de la Joia 
de Montjuïc, societat coral nascuda 
a Montjuïc l’any 1928 que ara com-
memora el 90è aniversari. També 
es va projectar el documental Será 
tu tierra de Llorenç Soler (1965). y

Trobada d’antics 
barraquistes a 
Montjuïc
REDACCIÓ    @zona_sec

Un dia amb molts records
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Les fletxes del Fossat de Santa Eulàlia
y	TIR AMB ARC  una pràctica minoritària en un escenari històric

DAVID GARCÍA MATEU   @davidgmateu

La funció militar del Castell de 
Montjuïc ja forma part de la histò-
ria, però tot i així hi ha un submón 
que gairebé cada dia recupera 
la seva essència bel·licista (amb 
evidents diferències, que no es 
confongui ningú). No, no són ni 
jugadors de guerres, ni es dis-
fressen per la zona de militars. 
Són arquers, com els de l’Edat 
Mitjana, però actualitzats al segle 
XXI. De fet, poca cosa té a veure 
l’actual esport amb la tècnica que 
es feia servir segles enrere. Tot i 
això, les fletxes que llisquen pel 
Fossat de Santa Eulàlia continuen 
sortint propulsades amb el mateix 
objectiu: fer punteria. Encertar.

Abans d’entrar en matèria, 
però, cal repassar la història d’una 
entitat que té la sort d’entrenar en 
un espai tan simbòlic de la ciutat. 
El Club Arc Montjuïc va ser fun-
dat el 19 de març de 1984, quan 
encara Barcelona no havia sigut 
ni designada com a seu dels Jocs 
Olímpics del ‘92. La seva ubica-
ció estratègica, però, seria clau 
per al seu futur vinculat al gran 
esdeveniment mundial. Al cap i a 

la fi, un gran nombre de socis del 
club van col·laborar estretament 
amb la prova olímpica, ja fos 
mitjançant la cessió de voluntaris, 
com a la direcció implícita de la 
seva gestió.

Des del primer dia
En aquest sentit, s’ha de tenir 

en compte que una part signifi-
cativa dels seus fundadors encara 
segueixen col·laborant amb el 

club. Tal com assenyalen des de 
l’entitat, la seva missió actual està 
centrada en el procés d’expansió de 
l’agrupació. Un objectiu, però, que 
no resulta gaire complicat d’acon-
seguir: la mateixa història els ha 
posat al lloc que els correspon; 
ser un dels clubs més reconeguts 
i respectats de Catalunya i l’Estat 
espanyol. Una vida activa que no 
només els ha servit per difondre la 
marca com a tal, sinó que també els 
ajuda a atraure monitors i entrena-
dors de primer nivell.

De fet, alguns d’aquests han 
resultat essencials per treballar 
l’esperit social del col·lectiu. En 
els darrers anys aquesta ànima 
ha treballat aspectes tan diferents 
que van des de la recerca històrica 
del tir amb arc, fins a la investi-
gació per poder integrar a perso-
nes amb discapacitats funcionals 
(com ara treballar el tir amb per-
sones cegues, minusvàlides o amb 
problemes psicològics). Per últim, 
s’ha de tenir en compte un aspecte 
essencial: el Club Arc Montjuïc 
ha donat vida a un equipament 
que sovint ha restat oblidat pels 
barcelonins. Ara, però, el castell 
gairebé resulta inimaginable sen-
se els seus arquers. y

Fent punteria al Club Arc Montjuïc
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El nou Teatre Arnau pren el carrer com a escenari
y	TEATRE ARNAU  comença la programació de l’arnau itinerant, que vol ser un laboratori de noves formes de gestió artística i comunitària

Bombardejos intensius al port de Barcelona
y	19 d’octubre de 1938  Les instal·lacions van ser castigades fins el dia abans de l’entrada de les tropes franquistes

ara fa anys XAVIER RODRÍGUEZ - (CERHISEC)

Joaquim Blume, 4 local - 08004 Barcelona
Tel. 934 269 966

#yoentrenoengymfira

ANNA PRUNA    @pruna_ana

La gestació d’un espectacle comunitari
L’Arnau Itinerant prepara la creació de Parrhesia. Espectacle autocensurat, 
un espectacle comunitari coordinat per Art&Coop que permetrà que els veïns 
es converteixin en actors, escenògrafs, tècnics i vestuaristes, gràcies a 
l’acompanyament de professionals de les arts escèniques. Aquest espectacle 
vol reivindicar les memòries de l’Arnau i el Paral·lel i es representarà el 15 i 16 
de desembre al Mercat de les Flors, en paral·lel a la mostra de l’exposició virtual.Fo
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Des del 13 de febrer de 1937 al 
25 de gener de 1939, Barcelona, 
i moltes altres ciutats i viles cata-
lans, varen patir el bombardejos 
aeris dels aliats dels revoltats 
nacionals: majoritàriament de 
l’aviació italiana, amb base a 
Mallorca, i, més cap al final de 
la guerra, de la Legió Còndor 
alemanya. Si bé es va produir, 
principalment als primers mesos, 
algun atac naval de les forces 
nacionals, el gruix del càstig 
enemic va tenir l’origen en els 
bombardejos aeris.

Encara que des de l’inici de 
la guerra el port era un dels 
objectius clars a l’hora d’infringir 
danys, molt sovint aquest danys 
acabaven afectant cruelment els 
barris propers de la Barceloneta, 
Ciutat Vella, el Poble-sec i el 
centre de la ciutat. Uns altres dels 
objectius inicials que suposaren el 
sever càstig aeri del nostre barri 
foren les centrals tèrmiques de 
Mata i de Carrera i les diverses 

foneries reconvertides en indús-
tries d’armament.

Bombardejos intensos
Si bé durant l’any 1937 les 

defenses antiaèries del turó de 
la Rovira, Sant Pere Màrtir i de 
Montjuïc tancaven un triangle 
protector suficient per dissuadir 

molts cops els atacs aeris, durant 
l’any 1938 el progrés general del 
bàndol nacional anà minvant les 
unitats aèries que des del Prat de 
Llobregat permetien frenar els 
embats enemics. Així, durant el 
segon semestre de 1938, els atacs 
al port de la ciutat s’anaren intensi-
ficant, de tal manera que l’ofensiva 

del mes d’octubre culminà amb 
els atacs del dia 19, que en supo-
saren la pràctica inutilització. Cal 
esmentar que les forces atacants 
operaven generalment llençant 
moltes bombes de pes mitjà, de 
tal manera que, si bé no destru-
ïen del tot els vaixells afectats, 
els obligaven a llargues estades 
de reparació, que els posarien a 
l’abast d’atacs posteriors.

Així, si bé el nostre port restava 
pràcticament no operatiu, els atacs 
aeris de novembre i primers de 
desembre, i en especial els inten-
sius que es produïren des del dia 
de Sant Esteve de 1938 al 25 de 
gener de 1939, amb nou atacs el 
dia 23, dates prèvies a l’entrada de 
les tropes franquistes a Barcelona, 
més que destinades a infringir 
danys materials, es dedicaren a 
destruir físicament i moralment 
els barcelonins que restaven a 
la ciutat. Dels bombardejos que 
deixaren inoperatiu el port de 
Barcelona, ara fa 80 anys. y

Bombes caient en el cel del Poble-sec i del port

Els veïns del Paral·lel i diversos 
moviments socials n’han recla-
mat la seva recuperació des del 
2004 i, des de fa un parell de 
setmanes, l’Arnau ha començat 
la seva marxa com a Teatre 
Itinerant, de moment sense seu 
mentre duren les obres de reha-
bilitació de l’espai. Aquest pro-
jecte artístic arrelat als barris del 
Raval, Sant Antoni i el Poble-sec 
neix “amb l’objectiu d’esdevenir 
un laboratori socio-cultural que 
transformi els barris a través del 
risc i la creativitat, l’autogestió i 
l’afany d’experimentar”, tal com 
indiquen els seus impulsors. La 
nova proposta beu d’iniciatives 
com l’Ateneu Popular de Nou 
Barris o el Teatro del Barrio 
de Madrid. L’equipament és 
de titularitat municipal però 
la gestió és comunitària: “Són 
els veïns i les veïnes qui creen 
i produeixen els projectes col-
lectivament”, afegeixen els seus 
gestors, i també expliquen que 
la prioritat del projecte “no és 
omplir butaques, sinó treballar 
en propostes teatrals on les 
condicions laborals dels profes-
sionals siguin dignes”. Amb la 
cultura popular de base com a 
centre de la gestió, producció 
i comunicació dels projectes, 
la programació està formada 
per dos espectacles escènics 
i un arxiu virtual. El primer 
dels espectacles teatrals porta 
per títol C/ Hospital amb St. 
Jeroni, que és fruit d’un treball 
col·laboratiu i escenifica com 
les remodelacions urbanístiques 
dels barris estan vinculades amb 
els buits emocionals del veïnat 
d’un carrer que va desaparèixer 
–el carrer Hospital amb Sant 
Jeroni– arran de la construcció 
de la Rambla del Raval. El 14 
d’octubre és el darrer dia per 

veure aquest espectacle que es 
representa a localitzacions cedi-
des pel veïnat del Raval. 

Arxiu de la memòria popular 
Relats de l’Arnau, una xarxa 

de memòries d’un teatre de bar-
raca vol donar vida a les memò-
ries populars dels veïns dels 
barris que envolten l’antic Teatre 
Arnau. A través de testimonis 
orals, escrits i objectes s’elaborarà 
un arxiu virtual que es podrà 
consultar al web del teatre, i que 

es convertirà en una xarxa de 
memòries compartida. D’aquesta 
manera, es posarà en valor el 
patrimoni material i immaterial 
del teatre en un espai virtual que 

s’anirà construint durant el que 
resta d’any. Els dies 15 i 16 de 
desembre es podrà visitar una 
mostra d’aquesta exposició virtu-
al al Mercat de les Flors. y

Presentació de la programació
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un balcó al Poble-sec JÚLIA COSTA
Escriptora

Més articles de Júlia Costa al seu 
blog: balcopoblesec.blogspot.com.es

Josep Fontana, veí del barri

cine amèrica NÚRIA BELTRÁN - Crítica de cinema

Una realitat pura i dura
y	‘El Reino’ un viatge a les clavegueres de la classe política espanyola

ROSER 5 - BCN
931282868

laMari.peloslab@
gmail.com

Viatge al centre de tot
y	TEATRE  crònica de ‘el hilo de ariadna’

El 28 d’agost va morir l’historiador 
Josep Fontana. Vivia al nostre 
barri. En més d’una ocasió havíem 
comentat la possibilitat d’home-
natjar-lo amb una placa a l’entrada 
del seu domicili i ens va aturar la 
sensació de què l’historiador era un 
home poc amic d’aquest tipus d’ho-
menatges. En tot cas, el 31 d’octubre 
li dedicarem la xerrada mensual de 
CERHISEC centrant-la, sobretot, 
en les col·laboracions que va tenir 
amb nosaltres. Ningú, avui, no 
negarà mèrits a l’historiador, però 
tenia i havia tingut els seus detrac-
tors. El món acadèmic, com qualse-
vol altre, és ple d’enveges, cops de 
colze, capelletes i personalismes. 
La universitat, malauradament, no 
és cap excepció pel que fa a grups 
de poder i personalitats abusives o 
intocables. No hem de pensar que 
les sàvies opinions de l’historiador, 

Qualitat per davant de la quantitat
y	SALA HIROSHIMA  presentació de la 5a temporada

Dos anys després d’estrenar 
Que Dios nos perdone, Rodrigo 
Sorogoyen torna amb un llarg-
metratge que es mou entre el 
documental i la ficció, entre el 
film polític i el thriller, amb un 
intens ritme visual i musical.

Manuel (Antonio de la Torre), 
és un influent vicesecretari auto-
nòmic que ho té tot a favor per 
donar el salt a la política nacional. 
Però aquest futur prometedor 
quedarà truncat amb unes fil-
tracions que l’impliquen en una 
trama de corrupció. Mentre els 
mitjans de comunicació es fan 
ressò de les dimensions de l’es-
càndol, el partit tanca files i l’ex-
pulsa. Aquest queda assenyalat 
per l’opinió pública i es traït per 
aquells que fins llavors havien 
estat amics. No està disposat a 
caure sol i per això amb l’ajut de 
la seva dona i el seu advocat inicia 
una batalla contra la maquinària 
de la corrupció que porta anys 
funcionant. Una de les virtuts 
del film és el fet de ser el primer 

ANNA PRUNA    @pruna_ana

Portátiles
Sobremesa
Servidores

NAS

Servicio a domicilio
No se cobra desplazamiento

Reparación de ordenadores - Venta de componentes - Ordenadores de ocasión

MAC & PC
Hardware
Puesta a punto
Limpieza interna
Redes de cable
Wifi

Instalación de software
Optimización sistemas
Recuperación de datos
Driver’s
Antivirus

C/ Roser, 9, local - Tel. 934 417 223 / Urgencias: 639 700 206

Servidores Nas y cloud a medida

d’aquest o de qualsevol altre, siguin 
dogmes. No s’ha de tenir por de 
la discrepància. La història no és 
una ciència exacta i Fontana, un 
home amb esperança en el futur, 
havia evolucionat al llarg de la 
seva vida professional, com és 
lògic. Darrerament havia apostat 
pel govern Colau, per la CUP, i 
s’havia mostrat partidari de la inde-
pendència. La història s’ha de mirar 
en perspectiva i des de molts angles 

i, per això, falta distància temporal, 
pel que fa al present.
Fontana és un dels grans, al nivell 
de molts historiadors anglosaxons 
molt més coneguts i llegits. En 
morir ha rebut moltes lloances però 
la UAB no el va voler fer doctor 
honoris causa i cap càrrec impor-
tant del govern de la Generalitat va 
assistir al seu comiat. Potser això 
vol dir que era un esperit lliure, 
d’aquests que incomoden tothom.  
Descansi en pau un poblesequí que 
honora el nostre barri, en el qual va 
viure de forma discreta i sense fer 
soroll. El millor homenatge que li 
podem fer és llegir els seus llibres i 
donar difusió a les seves nombroses 
publicacions. y

Josep Fontana

dedicat a narrar una realitat tant 
recent i indignant com la de la 
corrupció a Espanya. Però no és 
l’única, l’excel·lent interpretació 
del protagonista juntament amb 
la resta de secundaris, entre el qui 
cal destacar a Josep Maria Pou, 
Ana Wagener o Luis Zahora arro-
doneixen un magnífic resultat. 
La incomoditat de la situació es 
reflecteix perfectament en nom-

broses escenes acompanyades de 
diàlegs elèctrics.
El Reino no és només una pel-
lícula necessària i higiènica 
destinada a la polèmica i el 
debat, sinó també un retrat de 
tots aquells: polítics, empresaris 
i també votants que participen 
d’un imperi ple de cobdicia, 
mal gust i sensació d’immunitat 
i perpetuïtat. y

La pel·lícula gira entorn d’un polític implicat en un cas de corrupció

En una roda de premsa plena de 
sorpreses, la Sala Hiroshima ha 
presentat la seva cinquena tempo-
rada amb un objectiu clar: “Oferir 
una programació reduïda i curosa-
ment seleccionada” per tal d’alli-
berar-se dels criteris quantitatius 
d’algunes subvencions, que “difi-
culten mantenir els estàndards de 
qualitat en la programació i posen 
en risc projectes independents com 
el de la sala”, com expliquen els 
seus gestors. La sala programarà 
15 espectacles i oferirà activitats 
en paral·lel, com trobades amb 
l’artista, tallers relacionats amb els 
espectacles, presentacions obertes 
de treballs en procés de creació i 
una primera versió d’una escola 
de l’espectador “per familiaritzar 
al públic general amb les noves 

ANNA PRUNA    @pruna_ana
dramatúrgies”, expliquen. El 50% 
de la programació serà internaci-
onal i més de la meitat de les pro-
postes seran dirigides per dones. 

Temes i artistes associades
Les peces programades trac-

taran temes com les perspectives 
de gènere –amb La Oscilante–, la 
celebració de la diferència i la nos-
tàlgia, que estarà representada amb 
Before, dels portuguesos Teatro 
Praga. Les artistes associades de la 
temporada són Nuria Guiu i Aina 
Alegre i la sala comptarà amb cinc 
projectes en residència. Hiroshima 
esatablirà vincles amb altres estruc-
tures com el Festival Salmon i 
Graner Centre de Creació, La 
Piconera i el Mercat de les Flors. y

Les novetats de la temporada es 
poden veure a: www.hiroshima.cat

Tot viatge comporta il·lusió, incer-
tesa i aprenentatge, i hi ha viatges 
que, quan un els fa, sap que ja res 
tornarà a ser com abans. El Teatro 
de los Sentidos (Camí Polvorí, 
7), amb la proposta El hilo de 
Ariadna, ens convida a viatjar al 
lloc més difícil d’arribar: a l’inte-
rior de nosaltres mateixos, allà on 
tot comença i on acaba tot, allà on 
passa tot i res. A través del mite del 
minotaure, l’espectador (ara con-
vertit en viatger) fa un recorregut 
sensorial a un món on la realitat i 
els somnis es confonen i on expe-
rimentarà tot tipus de sensacions.

Tres dècades de recorregut
Fa 30 anys que el director i 

dramaturg Enrique Vargas va 
emprendre l’aventura d’aquest 
espectacle immersiu, però actu-
alment segueix sent una proposta 
revolucionària i sorprenent com el 
primer dia. Els 14 habitants que 
acompanyen l’espectador en el seu 
viatge, com si d’éssers fantàstics 
es tractés, fan que cada viatger 
experimenti una aventura única on 
només ell és l’autèntic protagonis-

ta. Es tracta d’una peça molt difícil 
de comparar amb cap altra, per la 
seva autenticitat i la màgia que 
desprèn tant la performance com 
l’indret on aquesta té lloc, situat en 
plena muntanya de Montjuïc. Per 
assaborir l’experiència al màxim 
cal que tanquem els ulls i ens bui-
dem de tot. Potser perdent-nos pel 
laberint d’Ariadna, ens trobarem a 
nosaltres mateixos. y

El hilo de Ariadna forma part de la 
trilogia Bajo el signo del laberinto 
i està programada fins al 16 de 
desembre. Entrades a: www.
ticketea.com/entradas-teatro-
hilo-de-ariadna/

Escena de ‘El hilo de Ariadna’
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y	EXPOSICIÓ

zona fogons
MARIBEL CRAUS  -  Cuinera

Miró al Grand 
Palais de París

Rotlle de patates 
amb formatge i 
tonyina

Reparació de l’Automòbil
Revisió i Reparació
d’Aire Acondicionat

Olivera, 28 - 08004 Barcelona
Tel. 93 325 58 06

Mòbil 619 05 07 35
bpb28@hotmail.com

BPB
AUTOMOCIÓ

‘El Capital’, de nou, en català
y	LITERATURA  tigre de paper reedita la traducció de Jordi moners del ‘capital’ de marx

crítica literària JORDI LLAVORÉ - Crític literari
 @jordillavore

A vegades no tenim temps de 
posar-nos a cuinar. El plat que us 
presentem avui, es pot preparar i 
guardar-lo a la nevera. Per anar 
més ràpid, podem fer servir un 
puré de patates de sobre.

 
Ingredients:
4 patates grosses
200 grs. formatge per untar
1 cullerada de mantega
4 cullerades de nata per cuinar
1 llauna de tonyina 
1 pebrot vermell
2 ous durs / oli / sal / pebre   

Elaboració:
Bullim les patates amb pell. 

Quan siguin fredes, les pelem 
i les passem pel passapurés, tot 
afegint-hi la mantega i la nata. El 
puré ha de quedar espès. Posem 
a escalivar el pebrot, el pelem i 
el tallem a quadrets petits. En un 
bol, posem la tonyina, el pebrot, 
el formatge i un ou dur ratllat; ho 
barregem tot i ho salpebrem. Sobre 
un drap humit, estenem el puré, 
fent un rectangle. Posem sobre 
el puré la barreja i, amb l’ajuda 
del drap humit, ho enrotllem. Ho 
posem a la nevera, fins al moment 
de servir, quan ho desenrotllarem i 
ratllarem per sobre l’ou dur. Podem 
acompanyar aquest plat amb 
una bona amanida. Bon profit! y

La Fundació Joan Miró participa 
en l’exposició Miró, la couleur 
de mes rêves al Grand Palais de 
París. L’exposició aborda l’evo-
lució tècnica i estilística de Joan 
Miró a través de 150 obres clau 
en la trajectòria de l’artista, divuit 
de les quals pertanyen a la col-
lecció de la Fundació Joan Miró. 
La mostra, que també presenta 
dibuixos, escultures i ceràmiques, 
està comissariada per Jean Louis 
Prat, historiador de l’art i amic 
personal de Miró.

Coincidint amb l’exposició, 
la Fundació Joan Miró orga-
nitza a París un nou simposi 
de la Càtedra Miró i del Grup 
Internacional de Recerca Joan 
Miró amb el títol Joan Miró: 
Pintura-Poesia. ZS y

El setembre del 2011 naixia 
a Manresa Tigre de Paper 
Edicions, una cooperativa edito-
rial catalana especialitzada en el 
pensament crític. Aquest projec-
te ha aconseguit bastir en només 
set anys un edifici intel·lectual 
que ha nodrit moltes reflexions 
crítiques, gràcies a la publica-
ció de textos de Miquel López 
Crespí (del qual vaig parlar el 
desembre de 2011, en el número 
98 del ZONA SEC), Cesk Freixas 
(en el nº 121 d’aquesta publica-
ció, gener de 2014) o Manuel de 
Pedrolo (ressenyat, per exemple, 
en el número 164, de novembre 
de 2017). I enguany Tigre de 
Paper ha aconseguit superar-se 

anunciant la reedició d’un llibre 
imprescindible...

Així doncs, per celebrar el 200 
aniversari del naixement de Karl 
Marx i el 150é aniversari de la 
publicació del primer volum del 
Capital, una obra cabdal pel pen-
sament revolucionari del darrer 
segle i mig. A més, han optat per 
reeditar aquesta obra amb la tra-
ducció de Jordi Moners ‒traduc-
tor i filòleg català que va néixer a 
El Prat de Llobregat, el 1933, i fou 
un dels membres fundadors del 
Partit Socialista d’Alliberament 
Nacional (PSAN)‒ i la revisió 
i pròleg de Manuel Sacristán 
d’aquella edició de 1984 per a 
Edicions 62, afegint-hi, però, 

per a l’ocasió un pròleg de Silvia 
Federici i una Guia de Lectura 
preparada per l’estudiós marxista 
argentí Néstor Kohan, partint dels 
cursos realitzats a la Universidad 
de las Madres de la Plaza de 
Mayo. L’edició completa està 
dividida en sis volums que sumen 
un total de quasi 2.500 pàgines 
(als qual cal sumar les 400 pàgi-
nes de El Capital. Dialèctica i 
revolució, de Kohan).

Una obra que cal tenir a totes 
les biblioteques i centres socials 
del país, perquè, com diuen els 
nois de Tigre de Paper: “Les 
revolucions es fan als carrers 
però es preparen a les bibliote-
ques“. y

Tel. 699 271 825
ernestmillet@gmail.com

www.zonasec.cat

ANUNCIA’T
AL ZONA SEC
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Per fi Don Rato!
Esperem que per fi

‘‘pringui’’ aquesta rata.

• Medicina interna
   (canina i felina)
• Cirurgia General
• Traumatologia
• Dermatologia
• Oftalmologia

CLÍNICA VETERINÀRIA

De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 20h - Dissabtes de 9 a 14h - 24h de servei trucant al 93 442 48 54

• Diagnòstic per imatge
• Anestesiologia
• Odontologia
• Neurologia
• Reproducció
• URGÈNCIES

CLÍNICA FELINA
BARCELONA

Marquès de Campo Sagrado, 12, baixos 3
08015 Barcelona
Tel. 936 244 854

clinica@clinicafelinabarcelona.cat
www.clinicafelinabarcelona.cat
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C/ Manso, 17 · Barcelona · Tlf.: 934 24 39 37 · Davant de l’ambulatori de Manso

2 99ULLERES
DE MARCA
AMB VIDRES INCLOSOS

Promoció vàlida de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2018. Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació, són lents bàsiques, blanques, sense cap tractament. Graduacions compreses en els 
rangs de Stock dels proveïdors de la línia de lents Vistasoft d’OPTICALIA. Els rangs són Esfera.+/- 4.00 diòptries. Cilindre. +/- 2.00 diòptries. Les col•leccions de muntures exclusives incloses a la promoció 
són: Amichi, Amichi Kids, Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull and Bear, CUSTO Barcelona, Davidelfin, Javier Larrainzar, Mango i V&L. Germans Optics SL - B61975959 - C/ Manso, 17 - Barcelona.


