
150 anys en 5 victòries veïnals
Amb el final dels actes de l’aniversari de la fundació del Poble-sec 
recuperem les principals lluites associatives del territori

TEMA DEL MES

La icònica imatge dels treballadors bolcant un tramvia va ser producte de la Vaga de la Canadenca
segueix a pàg. 3
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Premi Poble-sec
la Coordinadora d’Entitats del 
Poble-sec ha fet 30 anys i per 
celebrar-ho, el passat 29 de 
novembre, es va fer un sopar 
d’aniversari. En el mateix acte 
es va fer entrega del Premi 
Poble-sec a Núria Lacasa, 
exdirectora del 
Jacint Verdaguer. pàg. 6

Festes de Nadal
Enguany la rua amb la Patge 
reial Estel, que substitueix 
al Patge Gregori, serà el 4 
de gener i començarà a les 
Tres Xemeneies a les 18.30h. 
A més, a la plaça del Molino 
hi haurà Mercat de Nadal i 
Fira infatil amb 
atraccions. pàg. 13

Amb el mes de desembre 
l’any 2019 arriba al seu 
punt final, així com els 
actes de commemoració del 
150è aniversari del Poble-
sec que ha organitzat la 
Coordinadora d’Entitats del 
Poble-sec i que ha comp-
tat amb la complicitat de 
centenars de veïns i també 
d’entitats i associacions. 
Una coordinació que, com 
no podia ser d’altra manera, 
ha tingut com a objectiu 
reivindicar la història del 
barri. 

Un veïnat 
que ha estat 
en peu de 
guerra
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Brillants, Mòbils...

ENTREVISTA  Quimet Pérez, propietari de 
la taverna Quimet & Quimet pàg. 8
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Gràcies a la incansable lluita feminista, 
dia rere dia es denuncien més actituds 
discriminatòries i masclistes vers les 
dones. Una dinàmica que cada vegada 
aplega a més ciutadans i que ha d’acabar 
per eliminar qualsevol tic patriarcal. En 
aquest sentit, ha resultat fonamental la 
conscienciació i la pedagogia per fer 
saltar a la palestra les evidents xacres i 
injustícies socials que es produeixen al 
nostre voltant. Uns coneixements, però, 
que seria bo traslladar-los a altres esfe-
res, com l’àmbit laboral i el del consum.

Si és evident que cap persona amb 
coneixement de causa compraria a un 
explotador sexual, per què quan es 
compra a explotadors laborals, el client 
tendeix a mirar cap a un altre costat? A 

@zona_sec
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Reis Mags
BENVINGUDA PATGE ESTEL

Art&Coop plega
UN COP A LA CULTURA COMUNITÀRIA
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Informatiu #SantsMontjuïcAlDia amb @
pepepuntcat, conseller de @ErcSantsMon 
al Districte, opinant sobre les queixes del 
veïnat del #Poblesec per l’incivisme 
i festes nocturnes no autoritzades.

@Fira_Barcelona ja ha aconseguit de 
les administracions públiques una inver-
sió de 576 milions d’euros i una pròrro-
ga per ocupar sòl públic fins el 2051. 
Qui governa la ciutat? #LaFiraOLaVida?

Participem de la celebració dels 30 
anys @COMUNICAPS i 150 anys 
Poble-sec. Des de @fundspereclaver 
fem barri, fem salut, prevenció i pro-
moció hàbits #SalutMental.

Arpilleras del Poble-sec y la Asociación 
Més que Cures unen agujas para darle 
color al nuevo espacio del barrio El Racó 
de les cures. El 15 de diciembre por la 
mañana se inaugura en Blai 34 bajos.

Després de molts anys rebent al Patge Gregori, 
els infants del Poble-sec enguany tenen una 
cita amb la nova missatgera Reial, la Patge 
Estel. La cercavila tindrà lloc el 4 de gener 
pels carrers del barri i començarà a la plaça 
de les Tres Xemeneies a les 18.30h.

A l’entrevista amb l’amo de l’emblemàtic bar 
Quimet & Quimet, ens parla dels bars de pinxos 
del carrer Blai. D’una banda, opina que han 
contribuït a reactivar la zona, però, de l’altra, 
crida a un tipus de clientela que no sempre 
interessa als restauradors. 

La cooperativa d’art comunitari Art&Coop cessa 
la seva activitat després de tres anys. El sector 
viu un moment difícil amb el tancament de 
propostes culturals amb retorn al barri, com 
aquesta cooperativa, l’associació Jam Circus i 
l’espai Porta Roja.

dia d’avui pràcticament la totalitat de la 
població té les eines suficients per saber 
si les empreses que escull per consumir 
practiquen algun tipus d’explotació vers 
els seus treballadors. Segons denuncien 
alguns sindicats, ho fan empreses com 
McDonald’s o les produccions d’Inditex 
al sud-est asiàtic, però, en realitat, no cal 
anar tan lluny per adonar-se’n del doble 
llistó moral que s’aplica a Occident.

Sovint els interpel·lats s’escuden en 
la despesa que els suposa fer un con-
sum més moral (sense tenir en compte 
els costos que s’acabaran sufragant per 
altres vies), però que també amaguen 
la comoditat de pertànyer a una classe 
social. Només un exemple: quantes per-
sones del nostre entorn han contractat 

els serveis de Glovo per mandra d’anar 
a comprar o cuinar-se qualsevol cosa? 
Quantes d’aquestes persones s’han aturat 
a pensar en les condicions laborals amb 
què treballen els seus falsos autònoms 
i en quin tipus de mercat laboral estan 
destinant els seus diners?

Cercar aquesta informació no costarà 
més d’un minut al consumidor, però, 
novament, molts prefereixen mirar 
cap a una altra banda i contractar els 
serveis d’una empresa que explota els 
seus treballadors (fins al punt de no 
voler pagar-los ni la Seguretat Social). 
Sobre les esquenes de Glovo ja pesa 
un repartidor mort per atropellament a 
Barcelona. A escala mundial, ja anaven 
14 riders morts cap al mes de maig. 

Potser degut a la pressió per complir 
amb les entregues, potser per no haver 
tingut una formació adient.

Molts assenyalaran que cadascú és 
responsable de posar-se a treballar allà 
on es posa a treballar. Un dictamen 
poruc i egoista, ja que menysprea els 
motius familiars, econòmics i socials 
d’aquelles persones que han d’agafar-se 
a aquesta via per poder sobreviure. No 
s’ha d’oblidar que el mercat laboral actu-
al ha entrat en una espiral precaritzadora 
i orientada a excloure els col·lectius més 
vulnerables, com ara els immigrants. 
Si bé tothom vol que es respectin els 
seus drets laborals, bo seria que també 
deixéssim de comprar a empreses que 
maltracten els seus conciutadans. y
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y	ANIVERSARI  150 anys del Poble-sec, una efemèride que acaba aquest desembre

Els carrers i places del Poble-sec estan plens d’anècdotes i històries que resumeixen el tarannà del veïnat. 
Aquestes són les cinc conquestes més rellevants

Lluites que han fet història en un barri amb caràcter

(ave de portada) Una memòria que 
s’ha consagrat gràcies a les lluites 
que han mantingut els poblese-
quins dia rere dia.

1919. La Vaga de la Canadenca
Sí, la victòria sindical més 

important de la història va tenir 
com a escenari el Poble-sec. Més 
concretament, un dels edificis 
que encara perduren es va erigir 
com a símbol: el complex de les 
Tres Xemeneies (que precisament 
La Base ara lluita perquè passi a 
mans municipals). Tot va comen-
çar arran la decisió de l’empresa 
Riegos y Fuerzas del Ebro (La 
Canadenca) d’abaixar els sous 
del personal de Facturació. Què 
van fer els empleats? Assessorar-
se al Sindicat Únic d’Aigua, 
Gas i Electricitat de la CNT. 
Assabentada de la visita dels seus 
empleats al sindicat, l’empresa va 
respondre amb l’acomiadament 
de vuit treballadors.

La resposta de la plantilla, 
però, encara va ser més contun-
dent. El dia 5 de febrer de 1919 la 
resta del personal de Facturació 
es va declarar en vaga de braços 
caiguts, i així van continuar, tot 
i els acomiadaments en massa 
i l’empresonament de fins a 
3.000 treballadors al Castell 
de Montjuïc. De res van servir 
les pressions dels mitjans de 
comunicació contraris a la vaga 
i l’amenaça del capità general 
de Catalunya, Milans del Bosch, 
a militaritzar als treballadors 
majors de 21 anys i menors de 
31 (sota pena de 4 anys de presó).

La solidaritat i la unitat entre 
els treballadors va acabar doble-
gant a la direcció de l’empresa i 
les autoritats estatals. La fita que 
van aconseguir: una jornada labo-
ral de 8 hores i la reincorporació 
dels acomiadats i empresonats.

1976. La Biblioteca de Blai
Amb el cos del dictador 

Francisco Franco encara calent, 
l’AV del Poble-sec va prendre la 
iniciativa de reclamar el canvi 
de la propietat de l’edifici on el 
Movimiento tenia establerta la 
seva seu. Un clam que dos anys 
més tard suposaria l’ocupació de 
l’immoble amb motiu de les festes 
de La Mercè, fet que forçaria que 
el Ministeri de Cultura l’acabés 
cedint als veïns durant 12 mesos.

Lluny d’adaptar-se a l’immoble 
que va deixar el Movimiento, els 
veïns van decidir rehabilitar el cen-
tre per tal de poder donar cabuda a 
noves activitats culturals i socials. 
En aquest sentit, una de les accions 
més rellevants es va produir l’any 
1980, quan van decidir pintar tota 
la façana amb motiu d’una celebra-
ció popular. Tot i que al principi el 
Ministeri va ser reticent a ampliar 
la cessió, finalment va decidir 
deixar l’equipament en mans de 
la Generalitat (1985), la qual el 
traspassaria dos anys més tard al 
consistori barceloní.

Ja cap al 1988 l’alcalde Pasqual 
Maragall engegaria les obres de 
rehabilitació per inaugurar-lo al 
cap d’uns anys com a centre cívic. 

Això sí, cogestionat per l’AV del 
Poble-sec. A partir del 2000, però, 
l’espai passaria a fer de biblioteca, 
gràcies a la construcció del nou 
centre cívic El Sortidor a la plaça 
que porta el mateix nom. Tot i 
que aquest capítol de la història 
sembla haver-se tancat del tot, fa 
només uns mesos es va obrir la 
porta a traslladar la biblioteca a 
la Casa de la Premsa. Finalment, 
el regidor de Sants-Montjuïc va 
decidir mantenir l’equipament 
cultural al carrer Blai i ampliar 
alguns dels serveis al nou equipa-
ment pendent de rehabilitar.

1977. El Mercat de les Flors
L’edifici del Mercat de les 

Flors és un veí més del Poble-sec 
des de 1929. Si bé durant l’Ex-
posició Internacional va servir 
com a Palau de l’Agricultura 
(nom original), posteriorment 
va passar a ser la seu del mercat 
central de les f lors (nom més 
romàntic i que encara perdura). 
Entre tots dos usos, però, l’edifi-
ci noucentista va haver de veure 
com els responsables municipals 
tiraven a terra la meitat del com-
plex per destinar el solar a habi-
tatges i magatzems municipals.

De fet, resulta curiós que 
aquests magatzems municipals 
fossin un dels espais on les autori-
tats franquistes van amagar durant 
dècades el monument al polític 
catalanista Doctor Robert. Una 
troballa que, per ser transparents, 
va ser possible gràcies a la rei-
vindicació de l’AV del Poble-sec. 
Seria l’any 1977 quan el moviment 
veïnal va iniciar una sorollosa 
campanya per destinar l’edifici 
del mercat i els magatzems com a 
equipaments.

Per aconseguir-ho, l’associació 
de veïns fins i tot va organitzar 
un concert amb Jaume Sisa i 
Joan Manuel Serrat. L’objectiu 
era clar: crear un pol d’equipa-
ments culturals que vinculés la 
ciutat amb la muntanya. Una 
meta que va necessitar converses 
amb l’alcalde de la Transició, José 
María Socías, i els comerciants 
de flors, que finalment van optar 
per traslladar-se al Maresme. 
Finalment, l’any 1990 l’Ajunta-
ment va començar a rehabilitar la 
sala B per a destinar-la com a seu 
del Teatre Lliure.

1984. Les Cotxeres de Borrell
Tècnicament pertanyen a 

L’Eixample, però resulta impos-
sible no recordar-se de la victòria 
veïnal que va suposar la recupe-
ració d’un equipament situat just 
a les portes del Poble-sec. Tot 
va començar l’any 1984, quan 
l’Ajuntament va anunciar que 
cediria els terrenys de les cotxeres 
al Ministeri de l’Interior perquè 
aixequés una macrocomissaria. 
Assabentats de les intencions dels 
responsables polítics, des de les 
entitats veïnals no van trigar ni una 
setmana en començar a orquestrar 
una campanya per a recuperar el 
magatzem de vehicles.

Si bé l’AV de Sant Antoni feia 
temps que reclamava zones ver-
des i nous equipaments en aquell 
espai, poc temps va haver de passar 

perquè els veïns pengessin dels 
balcons pancartes amb el lema 
“Volem les cotxeres per al barri” 
un cop van descobrir el projecte de 
la comissaria.

Finalment, l’any 1989 el 
Ministeri va desestimar el pro-
jecte i en els darrers mesos de la 
dècada l’Ajuntament va anunciar 
que construiria un centre cívic 
amb poliesportiu, pàrquing i zona 
enjardinada. A més, les pressions 
veïnals van aconseguir que l’any 
2001 s’obrís en el mateix indret 
l’escola pública Ferran Sunyer.

2010. El Teatre Arnau
El projecte encara està a l’ai-

güera, però el que ja és segur és 
que el (nou) escenari del Teatre 
Arnau es tornarà a omplir d’arts 
interpretatives. Per tenir en comp-
te què suposa aquest espai per a 
la història de la cultura, cal anar 
fins a 1854. Va ser aleshores 
quan Barcelona va enderrocar 
les muralles i el Paral·lel es va 
convertir en una de les principals 
zones d’oci de la nova Barcelona. 
Els primers locals es van construir 
amb llistons de fusta, material 
d’on rau l’estructura original de 
l’Arnau (1894).

Tot i que durant la Primera 
Guerra Mundial va ser batejat amb 
el nom de Folies Bergere i va ser 
referència per a les actuacions de 
Raquel Meller, als anys 30 l’espai 
va recuperar el nom original. Si 
més no, en temps de la II República 
l’equipament va funcionar més 
aviat com a cinema i no va ser 
fins al franquisme que va recu-
perar la funció de teatre (per més 
tard tornar a ser un cine). La crisi 
del sector va obligar a abaixar la 
persiana el 2004 i l’edifici va ser 
abandonat. Ara, però, la lluita del 
moviment veïnal ha aconseguit 
revifar la flama cultural de l’Arnau 
i l’Ajuntament ja s’ha compromès a 
recuperar-lo després d’adquirir-lo 
farà tot just una dècada. y

L’obertura del Teatre Arnau serà la propera gran victòria veïnal

DAVID GARCÍA MATEU   @davidgmateu
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y	ENTITATS  Han impulsat projectes com la Rua Xic i gestionat el Pla comunitari

Barcelona estrena el Bus Turístic 
nocturn durant aquest Nadal

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.

Seu del Districte 
cardioprotegida
Sis treballadors i treballadores 
del Districte han estat formats per 
operar el nou desfibril·lador extern 
automatitzat que donarà resposta a 
les hipotètiques parades cardíaques 
que puguin tenir les persones que 
treballen o visiten la Seu i molt par-
ticularment l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC). I és que l’aparell 
es troba precisament a la sortida 
de l’OAC, un espai per on passen 
cada dia centenars de persones. ZS y

L’Ajuntament de Barcelona, 
a través de TMB i Turisme 
de Barcelona, posa en marxa 
enguany un recorregut especi-
al nocturn del Bus Turístic, el 
Barcelona Night Tour, els diven-
dres, dissabtes i diumenges del 29 
de novembre al 4 de gener. La ruta 
sortirà de plaça Catalunya a les 
20 hores i passarà pels principals 
escenaris amb il•luminació nada-
lenca, en un itinerari que dura una 

AURELIO RAMON
ASSESSORIA

Técnico Tributario Nº 1638

EXTRANJERIA
ASESORIA FISCAL / LABORAL

DECLARACIONES DE RENTA - NOTARIA
ASESORAMIENTO

INMOBILIARIO

Tapioles, 35, bajos • 08004 Barcelona • Tels. 93 600 59 50 - 601 12 73 14
aurelioramon@hotmail.com

La cooperativa Art&Coop tanca després de tres anys

Un altre comerç del barri abaixa la 
persiana: adeu a Polleria Tobella
Els veïns que hagin passat dar-
rerament per la seva porta, ho 
hauran vist. Un cartell al costat 
de la persiana baixada on hi 
posa que aquest establiment ha 
deixat d’existir des del passat 
dia 9 de novembre. La Polleria 
Tobella era un comerç familiar 
situat al carrer Salvà, 38, que 
portava més de 50 anys donant 
servei al barri. Hi feien plats 
casolans amb tota mena de 

ANNA PRUNA    @pruna_ana

productes derivats del pollastre, 
des de croquetes fins a canelons, 
passant pel pollastre a l’ast dels 
dissabtes al migdia. Amb el seu 
tancament, aquest local se suma 
a la llarga llista de comerços del 
barri que han deixat d’existir, 
com la botiga de pesca salada 
Vallhonrat o la cansaladeria 
Ciuró, deixant així al barri del 
Poble-sec cada vegada més orfe 
de botigues de tota la vida.  ZS y

Trista notícia per al món cultural 
i per al teixit associatiu del barri. 
Art&Coop s’acomiada aquest 31 
de desembre del barri que l’ha vist 
néixer i desenvolupar-se durant els 
darrers tres anys. Res feia pensar 
que aquesta cooperativa plegaria 
veles; els seus projectes comunitaris 
comptaven amb molts adeptes i el 
seu nom ja era reconegut per tothom 
qui estigués interessat en la cultura 
amb vocació social. “Hem volgut 
fer una productora d’art comunitari 
i ens estava anant prou bé, però hem 
vist que el sector no està preparat 
per mantenir un projecte així, amb 

consistència i organització. No hi 
ha licitacions, concursos ni sub-
vencions no puntuals destinades 
a aquesta mena de projectes, que 
permetin sostenir una estructura o 
tenir una previsió econòmica més 

enllà del curt termini”, lamenta 
Joel Álvarez, un dels tres socis 
fundadors de la cooperativa, junta-
ment amb la Júlia Gutiérrez i l’Eva 
Vilanova. El panorama polític no 
ha ajudat; amb les eleccions muni-
cipals d’enguany, els ajuntaments 
han quedat aturats durant mesos i 
molts dels seus projectes amb ells. 
“Amb tot, hem vist que el projecte 
no se sostenia i, abans que la pilota 
es fes més gran, decidim plegar.”, 
expliquen les sòcies.  

Art i comunitat, els pilars del 
projecte

Art&Coop va néixer l’any 2016 
com una herència de l’associa-
ció Marabal. El seu objectiu era 

promoure accions artístiques des 
de la mirada comunitària i gene-
rant sempre un retorn als barris. 
Alguns dels seus projectes més 
emblemàtics són la Creació XIC 
–que promou la convivència en 

la diversitat a través de les arts 
escèniques i el treball entre veïnat, 
entitats i organitzacions del barri– 
o Tiretades, accions artístiques 
als hospitals. En aquest sentit, des 
de la cooperativa asseguren que 
intentaran que “tots els projectes es 
reinventin sota altres paraigües”. 
A més, l’any passat van formar 
part de l’Arnau Itinerant i enguany 
han gestionat el Pla Comunitari 
del Poble-sec, després de guanyar 
una subvenció pública. Pel que fa a 
aquest últim projecte, caldrà espe-
rar l’any vinent per saber quina 
entitat el gestionarà més endavant. 

No és un cas aïllat 
És un moment complicat per a 

la cultura de proximitat. Fa pocs 
mesos, ZONA SEC es feia ressò 
de la desaparició de les entitats 
Jam Circus i Porta Roja, i altres 
projectes del barri tampoc passen 
pel seu millor moment. Tal com 
explica Joel Álvarez, “a la cul-
tura comunitària del barri no se 
la pot sostenir, i això és un mal 
que afecta la ciutat”. Factors com 
la gentrificació i la pujada dels 
preus del lloguer no han ajudat, 
però el detonant principal del 
tancament d’Art&Coop ha estat 
la manca d’una aposta real des de 
les administracions: “Hem trobat 
a faltar el suport institucional; no 
acaba d’haver-hi un pla estratègic 
en aquest sentit”, diu Álvarez. En 
l’àmbit personal, els socis de la 
cooperativa afirmen que seguiran 
treballant en les arts escèniques i 
plàstiques comunitàries i trans-
formadores. Des d’aquest mitjà, 
només ens queda desitjar-los 
molta sort. y

Pintada mural del Dia de les persones cuidadores amb l’equip d’Art & Coop

Premi Confavc a la Casa de la Premsa
y	RECONEIXEMENT  jordi cuixart formava part del jurat
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hora i mitja. Entre els carrers que 
recorrerà hi haurà el carrer Lleida 
i l'avinguda del Paral·lel. Aquest 
nou servei s’adreça a ciutadania 
i visitants que vulguin gaudir de 
la decoració de Nadal dels carrers 
de la seva ciutat d’una manera 
diferent, des d’un autobús de dos 
pisos. L’aforament de la ruta de 
Nadal del Barcelona Night Tour 
és limitat, i per això es recomana 
fer-ne reserva prèvia. ZS y

La Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya ha atorgat 
a l’Associació Casa de la Premsa 
dos premis dels Reconeixements 
Veïnals 2019. El premi a les lluites 
veïnals el decidia un jurat molt 
especial, perquè en formava part 
Jordi Cuixart, president d’Òmni-
um Cultural i empresonat al centre 
de Lledoners. De fet, la deliberació 
del jurat es va fer al mateix locuto-
ri de la presó amb el director gene-
ral d’Acció Cívica, Bernat Valls, 
la presidenta de l’associació Dona 
Balàfia de Lleida, Josepa Farreny, 
el president de l’AV de Can Sant 
Joan de Montcada i Reixac, José 
Luis Conejero, i el de la Confavc, 
Jordi Giró.

El jurat va considerar que la rei-
vindicació de la Casa de la Premsa 
“ha estat una lluita que ha filat un 
gran treball en xarxa amb perse-
verança, i és un exemple de com 
un equipament cultural i amb gran 
valor arquitectònic –la Casa de la 

Premsa estava destinada a albergar 
els corresponsals que cobrien l’Ex-
posició Universal de 1929– pot ser 
un motor transformador pel barri 
i per la cohesió social”. El jurat va 
decidir que aquest premi es com-
partís amb el Mapa de l’Amiant, de 
l’AV de Badia del Vallès.

Els Reconeixements Veïnals 2019 
incloïen un premi per votació popu-
lar a través d’internet. Hi va haver 
més de 500 vots en total i 147 van 
anar a parar a la Casa de la Premsa, 
fent que aquesta candidatura resul-
tés guanyadora en la categoria de 
lluites veïnals. Tots els projectes van 
disposar de 2 minuts per exposar la 
seva iniciativa i el resultat va ser un 
complex mosaic en el que hi cabien 
des del reforç escolar a l’edició d’un 
fanzine o la formació de parelles 
lingüístiques. A més, a l’acte es va 
retre homenatge a la lluita dels veïns 
del barri del Cabanyal de València, 
que han aconseguit mantenir aquest 
exemple del modernisme popular 
valencià enfront els repetits intents 
dels especuladors, aliats amb el 
Partit Popular, per enderrocar-lo. y

A l’esquerra, el secretari i el president de l’Associació Casa de la Premsa

EQUIP CASA DE LA PREMSA

Foto: cedida
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CIRCULACIÓ PERMESA

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Dijous 12 de desembre, a les 18 h

Saló de Plens del Districte
(c. Creu Coberta, 104)

barcelona.cat/sants-montjuic

SESSIÓ 
INFORMATIVA

Exemples de composició d’identificació bàsica de la Generalitat de 
Catalunya en disposició caixa a l’esquerra i centrada, Helvetica Bold, 

ealitzar aplicacions amb les diferents formes del logotip 
de la Generalitat de Catalunya, cal seguir les normes indicades als 
apartats “Elements d’identitat”, “Programa d’imatge gràfica”, “Normes 
gràfiques de composició” i “Color” de la normativa del Programa 
d’identificació visual.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a 
http://identitatcorporativa.gencat.cat

Segueix la sessió 
informativa en 
streaming 

Erasmus+ arriba a l’Institut 
Consell de Cent

L’Institut Consell de Cent participarà durant dos 
cursos en un projecte internacional que ha estat becat 
pel Programa Erasmus+. Fins el juny de 2021, s’hi 
succeiran una sèrie de viatges i activitats educatives 
al voltant del tema de la lectura i la seva relació amb 
valors com la tolerància, la no discriminació, la diver-
sitat cultural, la convivència i la cultura de la pau.

Fomentar l’interès per la lectura
Aquesta iniciativa, titulada Reading for Life, es 

proposa aconseguir que tota la comunitat educativa 
s’interessi per la lectura i es preocupi per aquests 
valors, i promou l’intercanvi d’impressions literà-
ries i culturals entre l’alumnat del centre i altres 
estudiants europeus. Junt amb el Consell de Cent, 
participen al projecte el següents instituts: l’Agru-
pamento de Escolas de Idães (Felgueiras, Portugal), 
l’Osnovna Šola (Litija, Eslovènia), la Hilstad Skole 
(Velfjord, Noruega) i el Liceul Tehnologic Octavian 
Goga (Jibou, Romania), que n’és el coordinador.

Cada trimestre d’aquests dos cursos, un total de 
cinc alumnes del centre, acompanyats de dos pro-
fessors, faran un viatge per visitar un dels instituts 
que participa al projecte, conèixer personalment els 
partners amb els quals han estat treballant online i 
realitzar activitats relacionades amb la promoció de 
valors i de la lectura, estudiant un llibre específic 
escollit a tal efecte. Aquest trimestre es tracta de la 
popular novel·la El Noi del Pijama de Ratlles. 

El primer viatge, a Romania
Al mes de novembre s’ha efectuat el primer viat-

ge, a Jibou (Transilvània, Romania), on ha tingut lloc 
la primera trobada internacional. Allà durant una 
setmana cinc alumnes de cada institut membre han 
treballat conjuntament en immersió lingüística total 
en anglès, han fet turisme i han elaborat materials 
relacionats amb els valors que promou el projecte.

La realització d’aquestes activitats ajuda a visi-
bilitzar la feina de promoció de valors, i en concret 
de la lectura, que sempre s’ha fet al Consell de 
Cent, amb tallers de teatre, celebracions i recitals de 
Sant Jordi, concursos literaris, activitats de lectura, 
pàgines web del centre on es recomanen llibres... A 
més, aquesta dotació Erasmus+ ajudarà a millorar 
les seves instal·lacions relacionades amb la difusió 
i la creació artística, com ara la biblioteca, el teatre, 
les sales de dibuix, etc. L’institut pensa també habi-
litar una sala de lectura amb diferents ambients que 
engresqui més els alumnes en l’objectiu del llegir 
per plaer, i renovar el fons bibliogràfic de la seva 
biblioteca amb la compra d’exemplars pertanyents 
a gèneres minoritaris a aquest tipus d’establiments, 
com ara la novel·la policíaca, l’assaig, els llibres de 
divulgació feminista, els còmics, les novel·les grà-
fiques, etc., tot amb l’objectiu d’afavorir el gust per 
la lectura i dissuadir l’alumnat dels usos i els abusos 
de la tecnologia com a única eina per l’entreteniment 
i l’adquisició de coneixement. y

Alumnes Erasmus del Consell de Cent

INSTITUT CONSELL DE CENT
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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

El Poble-sec viu contínuament 
de festa aquest 2019. Enguany, 
el barri celebra 150 anys. Però, a 
més, la Coordinadora d’Entitats 
del Poble-sec commemora el 
seu 30è aniversari. Per aques-
ta doble celebració, el passat 
divendres 29 de novembre es 
va fer un sopar d’aniversari 
a la Casa del Mar, al carrer 
Albareda, organitzat per la prò-
pia Coordinadora i on hi va 
assistir una amplia representació 
del teixit associatiu. El seu pre-
sident, Antoni Reig, va centrar 
part del seu discurs d’aniversari 
en la reivindicació per a millors 
equipaments i condicions per 
al teixit associatiu poblesequí. 
En aquesta ocasió senyalava 
que “no podem callar en el cas 
de la Casa de la Premsa, vivim 
una cursa d’obstacles des de fa 
5 anys i sempre sense un impuls 
dels poders públics, seguirem 
en peu de lluita i no ens con-
formarem”. Antoni Reig afegia 
també que les associacions del 
Poble-sec han rebut molt bé el 

La Coordinadora d’Entitats del Poble-sec celebra el seu 30è 
aniversari i atorga el Premi Poble-sec a Núria Lacasa

y	PREMIS  a l’acte també va assistir-hi l’exregidor de Sants-montjuïc jordi martí

Coincidint també amb la celebració del 150è aniversari de la creació del barri, es va fer un sopar d’aniversari 
a la Casa del Mar on hi va assistir una amplia representació del teixit associatiu poblesequí

REDACCIÓ    @zona_sec
FONT: EL3 www.el3.cat

nou regidor del Districte, Marc 
Serra. Com a veí del barri que 
és, esperen que el Poble-sec 
pugui donar un salt de qualitat 
en aquesta legislatura.

El X Premi Poble-sec per a 
Núria Lacasa

Aquest sopar d’aniversari va 
ser important també perquè es 
va entrega del desè Premi Poble-
sec. La guanyadora d’aquesta 

edició és Núria Lacasa, qui va 
ser directora de l’Escola Jacint 
Verdaguer durant més de 15 
anys. “És molt agradable tren-
car tradicions i donar el Premi 
Poble-sec per primer cop a una 
dona, una mestra implicada en 
la vida associativa”, destacava 
Reig. Núria Lacasa destacava 
que tot el seu treball “no mereix 
cap premi”, és la seva forma de 
tractar amb l’educació. En el seu 

discurs, detallava que “entenem 
l’escola com una comunitat 
d’aprenentatge implicada en la 
comunitat més propera, no té 
sentit actuar d’esquena al món”. 
L’actual regidor del Districte de 
Sants-Montjuïc, Marc Serra, i 
qui també va ocupar el càrrec, 
Jordi Martí, van tancar l’acte. 
Serra va reconèixer que “cal fer 
autocrítica perquè al mandat 
passat el Poble-sec va ser un 

dels barris on es van fer menys 
coses”. Tot i que es comprome-
tia a que “si el mandat passat 
va ser el de la Marina, aquest 
hauria de ser el del Poble-sec 
i això ho defensaré com a veí 
i com a regidor”. Per la seva 
banda, l’exregidor Jordi Martí 
va recordar que el barri “porta 
molts anys preparant els actuals 
projectes”, afegint que aviat els 
podran veure acabats. y

Antoni Reig, president de la Coordinadora Núria Lacasa, guanyadora del Premi Poble-sec El regidor de Sants-Montjuïc, Marc Serra
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Els Amics de la Plaça Santa 
Madrona i les Parròquies del 
Poble-sec, organitzen per 12è any 
consecutiu diverses activitats per 
tal de col·laborar amb la Marató 
de TV3, enguany dedicada a les 
Malalties Minoritàries. 

Dissabte dia 14: Tothom a la 

Parròquia de Lurdes (Mare de 
Déu del Remei, 38), a les 18h, on 
hi haurà una actuació de grups 
corals.

Diumenge dia 15: a la Plaça 
Santa Madrona. A partir de 
les 10.30h, hi haurà un munt 
d’activitats per a grans i petits: 
xocolatada, classe de zumba i 
bollywood, sardanes, country, 
balls tradicionals, botifarrada 
diables, tabalers... i la Tómbola 
Solidària, amb productes cedits 
pels comerciants del barri i 
altres entitats col·laboradores i 
amb manualitats elaborades pel 
veïnat. Tothom tindrà premi. Us 
hi esperem! ZS y

El 14 i 15 de 
desembre el 
Poble-sec farà 
costat a la 
Marató de TV3

A partir del mes de gener de 
2020 i fins al 2030, la Fundació 
Vila Casas aportarà 100.000 
euros l’any a la Fundació Joan 
Miró després d’haver signat un 
acord de col·laboració estable 
destinat a la conservació de la 
col·lecció de l’artista. Aquesta 

dotació econòmica es destinarà 
a restaurar, actualitzar i posar 
en valor el conjunt d’activitats 
relacionades amb el fons de la 
col·lecció de la Fundació Joan 
Miró per garantir-ne la millora 
i l’excel·lència. L’acord és un 
acte de generositat i ciutadania 
del promotor de l’art Antoni 
Vila Casas, com el que Joan 
Miró va fer amb la creació de 
la fundació que porta el seu 
nom a Barcelona. Igual que els 
seus impulsors, la Fundació Vila 
Casas i la Fundació Joan Miró 
aposten per l’art i la cultura com 
a elements transformadors d’una 
societat. ZS y

La Joan Mirò 
rebrà 100.000 
euros l’any de 
la Fundació 
Vila Casas

Sara Puig, presidenta del patronat de 
la Fundació Miró i Antoni Vila Casas
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y	Quimet Pérez Sanz, propietari del Quimet & Quimet

‘‘La millor publicitat és el boca 
orella i que el producte sigui 
fora del normal’’

l’entrevista ANNA PRUNA
 @pruna_ana

El Quimet & Quimet és més que un clàssic al Poble-sec. Aquest 
local del carrer Poeta Cabanyes compta amb més de 100 anys 
d’història i d’històries, més de 500 referències de vi i unes tapes, 
a base de conserves, formatges i fumats, que treuen els sentits. 
El Quimet Pérez Sanz (Barcelona, 1963) n’és l’actual propietari 
i tercera generació d’una família que va comprar el local només 
amb l’objectiu de vendre el vi que elaboraven al Bruc. El Quimet 
ha mamat de la professió des que va néixer (literalment, perquè 
va néixer a la taverna) i, després d’ell, vindran els seus fills, que 
ja hi treballen, i qui sap si els seus nets... Llarga vida al comerç 
de barri i llarga vida al Quimet & Quimet!

Un local amb més de cent anys. 
Sou uns supervivents!
És exactament supervivència. 
No és un negoci que et permeti 
jubilar-te. Tenim productes que 
tenen poca competència, però tot i 
això hem de fer mans i mànigues 
per mantenir la clientela, sempre 
s’ha de ser creatiu.
Quanta gent viu gràcies a aquest 
negoci?
Tenim vuit treballadors directes. 
Vuit i mig perquè n’hi ha un a 
mitja jornada. Obrim en rotació 
constant i dos cops al dia netegem 
l’espai i el deixem com nou. 
Parla’ns del orígens. Qui era el  
besavi Quimet que va obrir el 
local fa 105 anys?
El meu besavi va comprar aquest 
local per tenir un lloc on vendre el 
vi que feia al Bruc. Eren pagesos, 
tenien terra i bodega. Per evitar 
els intermediaris, va muntar tres 
locals petitets a Barcelona. Perquè 
actualment és un safareig obrir un 
local a Barcelona, però, en aque-
lla època, era molt més fàcil; els 
impostos i controls de seguretat 
no existien com ara. Eren només 
tres punts de venda de vi a gra-
nel que no requerien cap feina. 

Avui només en queda aquest...
Com ha estat l’evolució del 
Quimet & Quimet en tots 
aquests anys? 
Amb els anys, el mètode de venda 
de vi va deixar de ser a granel. Va 
sortir l’embotellat i van aparèixer 
molts punts de competència. Calia 
reinventar-se. Van començar a 
vendre gel, perquè abans no hi 
havia neveres; venien iogurt, que 
només es venia a les farmàcies... 
Els clients venien a buscar el vi, 
el gel, i de pas menjaven alguna 
cosa (llardons, anxoves, el que era 
típic de l’època). Aleshores van 
aparèixer els supermercats, tot es 
va complicar més i molts locals 
del nostre gremi van haver de 
tancar. Nosaltres vam sobreviu-
re, aquí hi han treballat els meus 
avis, els meus pares i ara també 
els meus fills. 
Renovar-se o morir. I al servei 
al client, quina importància li 
doneu? 
Nosaltres tenim un problema. 
Som, hem sigut i serem taverna, 
però sovint a les guies es parla 
de nosaltres com si fóssim un 
restaurant. I nosaltres no podem 
donar el servei ni el tracte d’un 

restaurant. Oferim un servei de 
taverna, però coneixem la clien-
tela, és clar!
Sempre vas saber que aquest 
era el teu destí?
No. Jo vaig estudiar publicitat i 
vaig triar treballar aquí. Però és 
cert que pràcticament des que tinc 
memòria jo ja ajudava a casa, al 
local. Hi ha una foto on surto en 
el cabàs de nadó a sobre de la 
barra! I no ho recordo com un 
sacrifici, perquè aleshores era 
normal. En canvi, els meus fills 
s’hi han incorporat perquè els 
agrada, però no amb la intensitat 
d’altres generacions. 

Vas estudiar publicitat, però 
el Quimet & Quimet no posa 
publicitat enlloc. 
Precisament perquè ho vaig estu-

diar sé que no ens convé. La 
millor publicitat és el boca orella 
i que el producte sigui fora del 
normal. 
Què és el més sorprenent que 
teniu a la carta?
Tenim la nostra pròpia cervesa, 
fins i tot de barril, tenim nespres 
en almívar, ostres de llauna, 
espardenyes, zamburiñas que es 
van començar a comercialitzar 
aquí, dorada, llobarro, unes sar-
dines fumades que les fan expres-
sament per a nosaltres... I també 
tenim begudes extraordinàries: 
aiguardent d’all, aiguardent de 
cacau i una ratafia d’Alemanya 
amb pi i gingebre, entre moltes 
altres. 
Treballar en família deu tenir 
els seus avantatges, però també 
inconvenients. Què és el millor 
i el pitjor?
El millor és la confiança i el 
pitjor és la confiança... en excés. 
És fantàstic, però de vegades ens 
repengem imprudentment en els 
altres. Això sí, està clar que hi 
ha avantatges, perquè no hi ha 
manera de fotre’ls fora! (riu). 
Coneixeu el barri millor que 
ningú. Com heu viscut el procés 

de gentrificació i la massificació 
del turisme?
Crec que ara tenim la pell més 
fina. Abans del turisme hem tin-
gut moltes onades migratòries i 
abans d’això teníem altres proble-
mes; jo soc de l’època de l’heroïna 
i molts xavals amb qui jugava a la 
pilota al carrer ja no hi són. Sí que 
tenim molts turistes, però també 
cal dir que hi ha molts italians, 
molts asiàtics, suecs... que ja són 
veïns del barri. 
En els darrers anys han sortit 
locals de pinxos com bolets. Us 
ha preocupat perdre clientela?
D’una banda, ens han fet un favor 
perquè s’ha reactivat la zona, 
sempre hi ha gent. D’altra banda, 
m’ha anat malament, perquè crida 
a un tipus de públic que no entén el 
producte que jo ofereixo. Jo no puc 
atendre una clientela que només ve 
a beure i a emborratxar-se. 
Amb l’èxit que teniu, mai no 
heu tingut la temptació de tras-
lladar-vos a un local més gran?
Mai. Això dona molta feina i és 
molt difícil trobar gent que sàpiga 
remenar tot el que tenim i explicar 
les nostres particularitats a la 
clientela. y

www.zonasec.catvi
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“Som, hem sigut i 
serem taverna, però 
sovint a les guies es 
parla de nosaltres 
com si fóssim un 
restaurant”

Quimet Pérez, l’actual propietari del famós local Quimet & Quimet
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:::::::::::::::::::::::::::: Punts de recapte  ::::::::::::::::::::::::::::

Reis solidaris al Poble-sec
D E L  1 6  A L  3 0  D E  D E S E M B R E  D E  2 0 1 9 

CAMPANYA SOLIDÀRIA DE RECAPTE 

Contactar:  www.poblesec.org  /  coordinadora@poblesec.org  /  @comunicaps

Organitza Amb el suport de

Parròquies:
• Sant Pere Claver, Palaudàries, 23
• Santa Madrona, Tapioles, 10
• Sant Salvador d’Horta, Poeta 

Cabanyes, 80
• Mare de Déu de Lurdes,  

Mare de Déu del Remei, 38   

Biblioteca Francesc Boix, Blai, 34 
Bona Voluntat en Acció,  
passeig de Montjuïc, 70, baixos
Casa del Mar, Albareda, 1-13
La BiblioMusiCineteca, 
Vila i Vilà, 76

Casal Concòrdia, Concòrdia, 33
Casal Elkano, Elkano, 24
Centre Cívic el Sortidor,  
plaça del Sortidor, 12
Centre Cultural Albareda, Albareda, 22
Pista Les Tres Xemeneies, Vila i Vilà, 44

• Material escolar nou • Jocs i Joguines (taMbé nous) •

Coordinadora d’entitats

Poble Sec

Coordina
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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

y	CARRER BLAI  La defensora ha iniciat una actuació d’ofici per valorar i comparar les condicions en que s’executen els sortejos

Per segon any consecutiu, la 
Síndica de Greuges de Barcelona, 
Maria Assumpció Vilà, ha rebut 
queixes amb relació a la manca 
d’equitat en el sorteig d’adjudi-
cació de les terrasses del carrer 
Blai. L’Ajuntament estableix que 
els bars del carrer Blai que 
vulguin col·locar una terrassa a 
la via pública s’han d’inscriure 
abans del dia 15 de setembre 
de cada any, segons l’ordenança 
de Terrasses de Barcelona. El 
problema sorgeix quan l’Ajun-
tament decideix que en alguns 
trams del carrer la selecció dels 
titulars de terrasses es farà per 
sorteig donada la concurrència 
de sol·licituds.

Denuncien manca d’equitat
Novament, titulars dels 

establiments de restauració 
d’aquest carrer s’han dirigit a 
la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona per denunciar la man-
ca d’equitat en aquesta decisió 
i sol·licitar que, en cas de no 
ser possible una redistribució 
de les taules totals, com havien 
demanat els locals afectats per 
tal que cap restaurador es quedi 
sense terrassa, almenys canviïn 
les condicions en què es realitza 
el sorteig, de manera que els 
establiments que ja han patit les 
conseqüències econòmiques que 
suposa quedar-se un any sense 
terrassa, no puguin repetir a 
l’any següent i successius fins 

que tots els establiments afectats 
hagin passat pel mateix tràngol.

En data 28 de gener del 2016, 
i d’acord amb les previsions de 
l’annex II de l’Ordenança de 
Terrasses de Barcelona, aprova-
da el dia 20 de desembre de 2013 
pel Consell Plenari, la Comissió 
de Govern de l’Ajuntament va 
aprovar definitivament l’Orde-
nació Singular de Terrasses dels 
carrers Blai i Blesa, amb l’objec-
tiu d’afavorir l’equilibri entre els 
usos de les terrasses i els usos 
col·lectius de l’espai públic. El 
propòsit és garantir, per una 
part, la qualitat dels espais per 
a la convivència ciutadana i, per 
l’altra, el suport i promoció de 
l’activitat econòmica dels sec-
tors de restauració i assimilats. 
Tanmateix, el Manual operatiu 
de l’Ordenança de terrasses, 
aprovat per Decret d’Alcaldia 
en data 26 de febrer de 2015, 
disposa que caldrà optar o per la 

distribució igualitària entre con-
currents o la distribució propor-
cional a la capacitat del local com 
a sistema d’assignació d’espais.

Quedar-se sense autorització
Amb el sorteig que cada 

any es duu a terme a la seu del 

La Síndica de Greuges de Barcelona insisteix en la manca d’equitat en el sorteig d’adjudicació 
de les terrasses dels carrers Blai i Blesa
REDACCIÓ    @zona_sec

Districte per fer l’assignació de 
les terrasses al carrer Blai, no 
s’aprecia aquest suport a l’acti-
vitat econòmica al qual fa refe-
rència l’Ordenança d’una manera 
igualitària i proporcionada per 
a totes les persones interessa-
des. En aquells trams on hi ha 

més concurrència de sol·licituds 
també hi ha més probabilitat de 
quedar-se sense autorització i el 
consistori no aplica cap correcció 
al respecte, tot i haver estat pro-
posades possibles solucions tant 
per part de les persones afectades 
com per la mateixa síndica de 
greuges.

Incompliments en el sorteig
Tal com ja es va traslladar 

al consistori l’any passat, la 
Síndica de Greuges de Barcelona 
considera que la manera en 
què es realitza el sorteig per a 
l’atorgament de les autoritzaci-
ons de les terrasses als establi-
ments del carrer Blai incompleix 
l’obligació legal de distribuir de 
forma equitativa l’espai suscep-
tible d’ocupació que estableix el 
Reglament del patrimoni dels ens 
locals a Catalunya, i infringeix 
els principis d’igualtat i proporci-
onalitat als quals fa referència el 
Manual operatiu de l’Ordenança 
de terrasses.

Per aquest motiu, la Síndica 
ha iniciat una actuació d’ofici 
amb l’objectiu de valorar i 
comparar les condicions en 
què s’executen els sortejos per 
l’atorgament de les autoritzaci-
ons de terrasses a tota la ciutat 
quan hi ha concurrència de 
sol·licituds, i ha recomanat al 
Districte de Sants-Montjuïc que 
cerqui i apliqui un procediment 
legal per tal que l’assignació de 
les autoritzacions de les terras-
ses al carrer Blai sigui justa i 
equitativa. y

Des de fa anys el carrer Blai conviu amb la problemàtica de les terrasses
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Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona

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

OBERT
12 HORES

Dilluns a Divendres 8.30-20.30
Dissabtes 9.00-14.00

Elkano, 70 (esquina Radas) - 08004 Barcelona - Tels. 93 441 60 91 / 650 48 31 57
farmaciaelkano70@gmail.com

DERMOCOSMÉTICA • INFANTIL
CUIDADO CAPILAR • NUTRICIÓN

SPD (Servicio Personalizado Dosificación)
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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
www.farmaciarocavers.com

Lloc: Casal Elkano. Carrer Elkano, 24-26, baixos
(La Coordinadora) • Hora d’inici: 19 h.

FESTA MAJOR DEL
POBLE-SEC 2020

Calendari de reunions
preparatòries:

18 de desembre - 7 de gener
4 de febrer - 3 de març

7 d’abril - 5 de maig - 2 de juny

Nadal és època de família i d’es-
tar-se a taula, però la tradició 
no sempre ha de ser la mateixa. 
Les vacances (si se’n tenen) i la 
desconnexió laboral acostumen a 
deixar entreveure uns dies que, si 
no se surt de casa, poden arribar a 
ser infernals. Avui dia ja existeix 
Netflix, HBO i desenes de fórmu-
les per streaming per passar els 
vespres de sofà i manta, però... què 
et semblaria fer alguna cosa més 
enllà d’estar tancat, i sense haver 
de gastar cap bitllet de la T-10?

Vespres a la Sala Barts
La icònica sala del Paral·lel 

ofereix espectacles per a tots els 
gustos al llarg del Nadal. Entre 
ells, la sisena temporada d’El Petit 
Príncep que tantes famílies ja han 
anat a veure (fins i tot més d’una 
vegada). El musical d’Àngel Llàcer, 
Manu Guix i La Perla 29 ja acumula 
250.000 espectadors i rep una de 
les millors crítiques temporada rere 
temporada. Al llarg d’aquest desem-
bre i gener estan previstes gaire-
bé una cinquantena de funcions.

En el cas que el personatge d’An-
toine de Saint-Exupéry no ens acabi 
de fer el pes, el local del Paral·lel 
també oferirà l’espectacle Tenors 
en tres funcions úniques. A més, 
el dia 9 de desembre la Barcelona 
Gay Men’s Chorus interpretarà els 
millors temes de la temporada i pre-

sentarà en primícia les seves noves 
cançons. Dos dies més tard l’esce-
nari serà copat per CHRISTMAS.
CAT, l’espectacle que ha revoluci-
onat els concerts de Nadal.

Màgia, l’encert familiar
Les festes són sinònim de màgia 

per a molts i El Mago Pop (Antonio 
Díaz) té la recepta per poder dir 
que Nada es imposible. En el seu 
primer raïm al Teatre Vitòria el 
mag oferirà un viatge a través de 
l’extraordinari, ple de sorpreses, 
diversió, sensibilitat, ritme i emoció. 
Un espectacle que té la intenció de 

repetir l’èxit de La Gran Ilusión, la 
qual es va convertir en l’experiència 
més taquillera de tota Europa. Uns 
metres més enllà, i encara que no 
sigui il·lusionisme explícit, podem 
trobar la màgia incombustible de 
Joan Pera amb El pare de la núvia, 
el qual estarà en cartellera fins al 2 
de febrer al Teatre Condal.

Fora dels escenaris
El pati de butaques no és la 

teva millor opció? No passa res: el 
Museu Marítim ofereix per aques-
tes dates un planetari per descobrir 
en família sense la necessitat de 

treure l’entrada a l’equipament 
principal. D’altra banda, el Museu 
Etnològic i de les Cultures del Món 
arriba amb una agenda farcida 
de propostes, com ara l’activitat 
gratuïta Casa, treball, festa: des-
cobrim com vivim els humans, 
prevista pel divendres 5 de gener. 
L’esdeveniment que tornarà a ser 
imprescindible de visitar un any 
més, però, serà el Nadal al Poble 
Espanyol, on del 21 al 29 de desem-
bre el recinte comptarà amb una 
fira gastronòmica i d’oficis, així 
com música en directe, espectacles 
i activitats per a tota la família. y

Plans de Nadal sense fer servir la T-10
y	OCI  aixecat del sofà i descobreix les oportunitats d’aquestes festes

Per gaudir de la cultura i els espectacles de les festes no cal anar gaire lluny de casa. 
Repassem l’oferta que ofereix el Paral·lel i la muntanya de Montjuïc

Any rere any el Poble Espanyol rep milers de visites per Nadal
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El diumenge 15 de desembre, la 
Rambla de Sants acollirà l’acte 
central de la Marató de TV3 
amb una matinal d’activitats 
plena de música, actuacions, 
gastronomia, cultura popular i 
activitats infantils.

Un any més, les entitats dels 
barris tornen a mobilitzar-se 
per donar suport a la Marató 
de TV3. Enguany, la Marató 
es dedica a les malalties mino-
ritàries.

La Marató de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta està 
organitzada per l’AVCI El 
Triangle de Sants, la Banda 
i Majorets Triangle de Sants 
i l’Associació Lúdica Sants 
Niggurath amb el suport del 
Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta i la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona, Sants 3 Ràdio, la 
Fundació La Marató de TV3 i 
més d’una trentena d’associaci-
ons d’aquests barris.

L’acte central serà el 15 de 
desembre de 10 a 15 h a la 
Rambla de Sants (placeta de 
Ramon Torres Casanova). Serà 
un matí amb moltes activitats: 
ballada dels Gegants de Sants, 
actuacions musicals, recital 
poètic, dansa, cant doral, tallers 
infantils... Us hi esperem!

Dies abans ja s’han progra-
mat activitats paral·leles per 
recaptar diners per a aquesta 
iniciativa solidària. ZS y

Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la 
Bordeta, amb la 
Marató de TV3

DAVID GARCÍA MATEU   @davidgmateu
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LA PATGE REIAL ESTEL AL POBLE-SEC 2020

#BenvingudaMàgia
barcelona.cat/nadal 

Arribada i cercavila
Dissabte 4 de gener de 18.30 a 20 h
Inici a Vila i Vilà, Palaudàries, 
Piquer, Nou de la Rambla, Vila i Vilà, 
Roser, Blai, Margarit, Magalhaes, 
plaça del Sortidor, Magalhaes, Mare 
de Déu del Remei, Grases i final a la 
plaça Santa Madrona. 

Districte de
Sants-Montjuïc

Recollida de les cartes 
per als Reis Mags 
de l’Orient 
Dissabte 4 de gener de 20 a 21.30 h
A la plaça Santa Madrona. 

AMPA de l’Escola 
Maristes Anna Ravell

Castellers del 
Poble-sec

Club Esportiu 
APA Poble-sec

Coordinadora d’Entitats 
del Poble-sec

Diables i Tabalers 
del Poble-sec

Els Amics de la Plaça 
Santa Madrona

Fundació Idea 
(CODA1)

Joves Units 
del Poble-sec

Renaixença Societat Coral Els 
Moderns del Poble-sec

AMPA del Col•legi 
Sant Pere Claver

AEiG Paden 
Powell

Associació Cultural 
Xilena Neruda

Els nens i nenes del Poble-sec tenen una nova 
intermediària entre ells i els Reis Mags d’Orient. 
La Patge reial Estel arriba al barri per ocupar 
el lloc del Patge Gregori, que ha acompanyat la 
canalla durant els darrers anys. Aquesta patge 
va aparèixer per primera vegada a la rua de la 
ciutat de Barcelona l’any 2008 i, des d’aleshores, 
hi ha estat present cada any per aquestes festes. 
La Patge Estel és un personatge femení de Nadal 
que fomenta l’adquisició de joguines no violentes, 
ni sexistes. “El seu nom té una doble connotació, 
l’estel que arriba d’Orient i guia els Reis Mags 
i la simbologia d’una joguina, l’estel, que no és 
sexista ni violenta, i que en condicions favorables 
pot prendre volada en llibertat”, tal com expliquen 
des de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, 
que és una de les impulsores de la cavalcada reial 
del barri. 

La ruta de la Patge Estel
La rua se celebrarà, com cada any, el 4 de gener. 

Començarà al parc de les Tres Xemeneies a les 
18.30 h i farà un recorregut pels carrers i places 
del barri: Vila i Vilà, Palaudàries, Piquer, Nou 
de la Rambla, Vila i Vilà, Roser, Blai, Margarit, 
Magalhaes, plaça del Sortidor, Magalhaes, Mare 
de Déu del Remei, Grasses i tindrà el final a la 
plaça Santa Madrona, on des de les 20 h fins a 
les 21.30 h. la Patge reial Estel recollirà totes les 
cartes dels nens i nenes del Poble-sec per als Reis 
Mags d’Orient. Tothom a fer bondat i a dormir 
ben aviat!

Mercat de Nadal al Poble-sec
Venda de productes artesanals nadalencs. De 

l’1 al 23 de desembre de 2019. Plaça del Molino. 
Des de les 9 del matí i fins les 22 h.

Fira infantil de Nadal al Poble-sec
Activitat infantil per gaudir en família. Fira 

d’atraccions: pesca d’ànecs, llits elàstics, inf la-
bles multijoc, tir multijocs i baby cavallets. Des 
del 6 de desembre de 2019 i fins el 4 de gener de 
2020. Plaça del Molino al Poble-sec. D’11 a 14 h 
i de 16 a 21 h. Organitza: Coordinadora d’Entitats 
del Poble-sec. y

Aquest any serà la 
Patge reial Estel la que 
arribarà al Poble-sec 
enlloc del Patge Gregori

y	REIS MAGS  La rua serà el 4 de gener

REDACCIÓ    @zona_sec

El Patge Gregori a la rua de l’any passat
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És molt fàcil. Fes-te soci protector 
del ZONA SEC. Ens ajudaràs a 

consolidar el diari i la nostra web. 
Ens ajudaràs a créixer.

CORS

Necessitem 50 cors
per fer-nos
més grans!

Escriu-nos o truca’ns:
ernestmillet@gmail.com • Tels. 699 271 825 / 699 739 779

Vols formar part de la
família del ZONA SEC?

Per només 10 euros mensuals formaràs 
part del nostre projecte que també és 
el teu... Si tens una empresa o negoci 
et publiquem el teu banner a la web 

del diari. Si no és el teu cas, publiquem 
el teu nom al llistat de socis protectors. 

Només per 10 euros al mes!

La Guia del Bon Restaurant i
Botigues ecològiques de proximitat

Cal Marino
Margarit, 54

Rostisseria
Bon Profit
Blai, 51

Bar Restaurant Darling
Blesa, 34

Restaurant Mombiela
Vila i Vila, 27

Volem que hi figurin tots els restaurants amb història i que ofereixin 
qualitat i bon preu. També aquelles botigues que han nascut 

darrerament al barri i que venen producte ecològic i de proximitat.
Maltospack
Tot per al restaurant
699 271 825

Ecuabuensabor
Roser, 21

Manzano’s
Comte Borrell, 6

Fusió Asiàtica
Blesa, 35

Cerveseria
del Teatre
La França Xica, 42-48

Parada
Grases, 29

Celler de Ronda
Ronda Sant Pau, 77

Poble sec Peix
Mata, 13-17

La Verdita
Creu dels Molers, 8 

La Repartidora  
Salvà,15

Molinet
Cafè Antic
Elkano, 69

Gastronomia i tallers al CC Sortidor
y	CC EL SORTIDOR  La cuina jueva serà protagonista

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
www.barcelona.cat /ccelsor tidor

CENTRE CULTURAL ALBAREDA
www.barcelona.cat /ccalbareda 

Música i teatre acomiaden l’any a l’Albareda
y	CC ALBAREDA  concerts, arts escèniques i nova proposta per als tallers d’hivern

El Centre Cívic El Sortidor con-
clou el 2019 amb diverses propos-
tes  nadalenques. Ens acomiadem 
amb dos tallers gastronòmics. 
El primer, Torrons i delícies 
veganes, on el dolç és el gran 
protagonista. El segon, Galetes de 
gingebre i embolcalls de Nadal, 
on aprendreu la  tradició anglo-
saxona del Ginger Man.

Tancaran la programació els 
concerts de la coral infantil 
Xemeneia Amunt i la coral de 
l’AMPA de l’Escola del Bosc us 
delectaran amb un programa de 
diverses cançons populars per 
celebrar l’arribada de l’advent i 
de l’any nou.

Gastronomia i tallers
De cara al 2020, el projecte 

singular del centre seguirà amb 
la divulgació de l’alimentació 
saludable. Un dels plats forts és 
el Cuinant vincles, el cicle de 
cuina i interculturalitat dedicat 
aquesta vegada a la cultura jueva. 
Ens hi aproximarem a través d’un 
itinerari pel barri, una pel·lícula  
i finalment, amb el taller Pesaj. 
La festa de la llibertat.

La programació de tallers cul-
turals continuarà amb els eixos de 
creativitat, expressió, humanitats, 
recursos i salut i creixement 
personal i presentarà diverses 
novetats, com són: el taller d’apro-
ximació al feminisme, el curs de 
serigrafia i el de teatre fòrum. 

De les propostes culturals des-
taquen els concerts de música 
clàssica que rendiran homenatge a 
Beethoven, en commemoració del 
250 aniversari del seu naixement, i 
el cicle d’arts escèniques Balandra 
presenta tres propostes de dansa 
contemporània i una de teatre.

Itineraris culturals
Finalment, els itineraris cul-

turals us permetran conèixer 
els museus de la muntanya de 
Montjuïc i altres equipaments de 
la ciutat com l’Apolo, el Museu 
Marítim i un d’especial, la visita 
nocturna i teatralitzada al cemen-
tiri de Montjuïc.

Ja podeu consultar aquesta i  
tota la programació del trimestre 
d’hivern al web del centre i ja us 
hi podeu inscriure.

Aprofitem aquest article per 
desitjar-vos una molt bona entrada 
d’any i us animem a participar en 
les diverses propostes culturals. y

Homenatge a Beethoven

Acabem l’any amb un desembre 
que presenta dues propostes 
musicals molt interessants. En 
el marc del Barcelona Districte 
Cultural, divendres 20 de 
desembre tenim en concert la 
formació Orpheus XXI, creada 
per Jordi Savall i integrada per 
músics professionals refugiats 
a Europa com a conseqüència 
de les situacions de guerra dels 
seus països. Interpretaran la 
música dels seus llocs d’origen: 
música per conservar la memò-
ria i per recuperar la dignitat 
que, de vegades, la desmemò-
ria ens pren. Tornant al Cicle 
Insòlits, dissabte 21 el músic 
Mau Boada comparteix el seu 
últim treball Ilíada, que transita 
del pop a la psicodèlia des del 
seu tarannà d’home orquestra, 

i que tanca el seu projecte més 
personal, Esperit!  

Reflexions sobre teatre
Pel que fa al teatre, dissabte 

14 de desembre la companyia 
La Danesa presenta Comedia 
sin título, un projecte de teatre 
comunitari dins la programació 
de L’Arnau Itinerant 2019, que 
a partir de l’obra inacabada de 
Federico García Lorca, proposa 
una reflexió sobre el teatre amb 
intèrprets professionals i no 
professionals.

Obertes les inscripcions
Aquest desembre també ha 

donat el tret de sortida a les 
inscripcions als tallers d’hi-
vern, amb una nova proposta 
a càrrec de Xavier Riembau: 
conèixer els escenaris i la 
música en viu de la Barcelona 
underground. Un curs que, 
a més de sessions teòriques, 
inclou quatre visites a escenaris 
musicals més enllà dels cànons 

establerts a la ciutat comtal. El 
nou trimestre també segueix 
amb les novetats de setembre 
com Feminisme per Fascicles, 
Fit Boxing, Mamifit, Ballet o 
Balls llatins, a més de l’oferta 
habitual de música, salut, famí-
lia o recursos. Les inscripcions 
ja estan obertes i es poden fer 
en línia o també presencialment 
al centre. y

Mau Boada Xavier Riembau

Jordi Savall (centre) va fundar Orpheus XXI, grup musical integrat per refugiats

visita la
nova web

EL DIARI DEL POBLE-SEC

www.zonasec.cat
Tel. 699 271 825

ernestmillet@gmail.com
www.zonasec.cat

ANUNCIA’T
AL ZONA SEC
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psxi.cat                                    smxi.cat   

 
Continuem avançant cap a la INDEPENDÈNCIA de Catalunya.
Lluitem per la llibertat i el DRET A DECIDIR.
Ens mobilitzem CONTRA LA INJUSTÍCIA social.
Denunciem les agressions als DRETS DE LES PERSONES.
Volem una REPÚBLICA CATALANA justa, solidària i participativa.

 

Vine a col·laborar amb nosaltres, i si encara no ho has fet, fes-te’n soci/sòcia.

amb

BON ANY 2020
PAU,

LLIBERTAT I
AUTODETERMINACIÓ

(Foto de Josep-Lluís Gonzàlez)

Com a Assemblea Nacional Catalana de Sants-Montjuïc:
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Les multinacionals fan caure governs
y	ECONOMIA  el cop d’estat a bolívia ens alerta del poder de les grans corporacions

JOSEP M. TORREMORELL - Economista
jmtorremorell@yahoo.com

Evo Morales ha patit un cop d’estat i l’ultradretana Jeanine Áñez 
amb només 4 diputats, ha estat l’eina per fer-se amb el poder.

Consumidors manipulats
y	CONSUM  Per nadal es fomenta la cultura del crèdit

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)

Quan un país té riqueses naturals, 
com petroli o minerals, està en 
perill de caure sota el domini de 
les grans multinacionals, per això 
el capitalisme, del qual els Estats 
Units en són una eina, va crear la 
figura del sicari econòmic, encar-
regat d’identificar objectius i fer el 
que calgui per implantar aquest 
modern colonialisme. Aquests 
sicaris poden actuar de moltes 
maneres; a tall d’exemple, una 
d’elles és maniobrar perquè el país 
en qüestió rebi un préstec del Banc 
Mundial o d’alguna de les agències 
filials, del qual només se’n bene-
ficien les elits governants, mai la 
població. En molts casos el país 
no pot tornar el préstec i llavors 
el sicari els recorda que poden 
privatitzar les seves empreses 
públiques, tot obviant legislacions 
socials i mediambientals. Quan el 
sicari econòmic fracassa, perquè 
alguns líders no accepten suborns 
o no fan cas d’amenaces, entren en 
joc els anomenats xacals propici-
ant un cop d’estat o assassinant 
els líders. 

Bolívia i les reserves de liti
John Perkins, en les seves 

Confesiones de un sicario 

económico (2004) relata casos 
en els que va intervenir, i en els 
que l’amenaçat no es va deixar 
corrompre: els presidents Jacobo 
Arbenz, de Guatemala (derrocat 
el 1954); Jaime Roldós, de l’Equa-
dor, i Omar Torrijos, del Panamà, 
aquests dos darrers assassinats el 
1981. Però n’hi ha més: Mossadeq 
a l’Iran (1953), Lumumba al Congo 
(1961), Ngo Dình a Vietnam del 
Sud (1963), Allende a Xile (1973). 
Tots ells derrocats i/o assassinats 
amb la col·laboració de la CIA. 
Quan els xacals fallen, com va 
passar amb Saddam Hussein o 
Gadaffi, entra en joc l’exèrcit. 
D’aquesta manera, es va creant 
un imperi global que dona poder 
a les multinacionals. Bolívia té 

el 40% de les reserves mundials 
de liti, imprescindible per a les 
bateries dels vehicles elèctrics. Evo 
Morales ha patit un cop d’estat i 
Jeanine Áñez, d’un partit ultradre-
tà amb només 4 dels 130 diputats 
del Parlament, ha estat l’eina per 
fer-se amb el poder. Es declara de 
raça ària, qualifica els indígenes de 
cuis (conillets d’índies) i fa la salu-
tació nazi amb tres dits i creuant 
el polze en senyal de cristianisme.

Una negociació estranya
Més a prop nostre, segueixen 

les converses del PSOE per acon-
seguir el suport al seu candidat 
per a ser investit president del 
govern de l’Estat. Estranya forma 
de negociar, amb ostatges a les 
presons, centenars d’imputats, 
forta repressió i ús dels partits 
catalans –que han caigut en la 
trampa– com a excusa del seu 
fracàs, tot buscant un pacte amb la 
dreta. Han filtrat un oferiment de 
desplegar l’Estatut que demostra 
amb tot el cinisme que l’Estat està 
incomplint la llei. L’Estatut és his-
tòria, però els 305 anys d’ocupació 
del nostre país són una realitat. 
No tenim petroli ni minerals però, 
com les multinacionals, exploten 
la nostra capacitat de crear rique-
sa, que després ens roben. Cal que 
se’n vagin del nostre país. y

L’ultradretana Jeanine Áñez i el president derrocat Evo Morales

El Nadal és el moment per 
excel·lència de l’any on volem 
consumir més, ja sigui roba per 
a les celebracions, molt menjar 
per omplir la taula, regals... Però 
en realitat es tracta d’un escenari 
que es genera, precisament, 
per fer-nos creure que això és 
el que necessitem per gaudir 
d’aquesta celebració, oblidant 
que l’important és estar amb 
la família i demostrar l’afecte 
que es té i això es pot fer sense 
parafernàlies.

Consumidors conscienciats
És important que els consu-

midors estiguem conscienciats 
sobre la necessitat de combatre 
la gran mentida que ens venen 
les grans marques, les quals ens 
venen productes amb obsoles-
cència programada, ens apugen 
els preus abans de rebaixar-los 
i es fomenta la cultura del 
crèdit i del sobreendeutament: 
“Es tracta d’una operació de 
manipulació dels consumidors, 
un consumisme arbitrari per 
guanyar centenars de milers 

AICEC-ADICAE (Consumidors Crítics, 
Responsables i Solidaris!)
aicec@adicae.net
       @AicecAdicae

de milions” assenyala Manuel 
Pardos, el President d’AICEC-
ADICAE.

Marató de consumisme
Tot comença a finals de 

novembre amb el Black Friday, 
un aquelarre del consumisme 
que comença l’últim divendres 
de novembre; continua amb el 
Ciber Monday, segueix al Nadal 
i no acaba fins a les rebaixes del 
gener.  Hi ha un seguit de mesu-
res que podem tenir en compte 
de cara a aquest nadal i que ens 
ajudaran a estalviar i a evitar 
sorpreses a la nostra butxaca. 
Primer de tot, la planificació 
d’allò que volem comprar i fer 
una llista dels preus per poder 
comparar i veure, en cas de 
rebaixes, si és un descompte 
real. En segon lloc plantejar 
un pressupost realista. És molt 
important informar-nos sobre 
els terminis de devolució de les 
compres, on s’ha de recordar al 
consumidor que, en les compres 
per internet, té el dret de desis-
timent de la compra o servei 
en un termini de 14 dies. I, per 
últim, no caure en finançaments 
per comprar coses que realment 
no ens podem permetre, ja que 
això pot portar problemes greus 
d’endeutament de cara al futur. y

Els consumidors han d’estar preparats per a no ser enganyats
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BAR
RESTAURANT

Blesa, 34
Blesa, 34 • 08004 BCN

Tel. 93 443 40 17

Menjars casolans
Elaborats a diari

Blai, 51 • 08004 Barcelona
dimarts a diumenge de:

12 a 17 hores
dilluns tancat excepte festius 

Tel. 934 438 083

restaurantmombiela

Vila i Vilà, 27
08004 Barcelona
Tel. 93 442 50 13

MALTOSPACK, SL

Tovallons, paper de cuina, higiènics, bosses 
d’escombraries, productes de neteja...

Ho tenim tot per al
seu restaurant.

Tels.:  93 442 99 20 • 661 155 064 • 93 761 90 23 • 672 20 18 71

maltospack@gmail.com
Donem vida

al seu negoci.

Festes de Nadal al Barri
Per aquestes festes els comerços del Poble-sec són al peu del canó. 
Segurament ens falten alguns sectors prou importants al barri però 
tenim una joieria fregant els 50 anys, també restaurants amb un bon gra-
pat d’anys a les espatlles i amb cuines d’altres cultures. De perruqueries 
no ens falten. Llibres i música es donen la mà al Poble-sec: La Carbonera 
ens presenta nous llibres i La Sala ensenya música a un centenar d’alum-
nes d’arreu de Barcelona. Felicitem-nos i us felicitem el Nadal i l’Any Nou!

MANZAN  S
RESTAURANTE PERUANO

Cocina tradicional
MENÚS

de mediodía, de noche 
y de fin de semanaPERÚ

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 17 y de 20 a 23,30 h.

Blesa, 35 - 08004 BCN - 93 176 55 09  -  mcfusioasiatica@gmail.com

FUSIÓ
ASIÀTICA
RESTAURANT

2020

Carrer Margarit, 20

Os desea
Felices Fiestas

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

RELLOTGERIA - JOIERIA
TALLER DE JOIERIA

SERVEI TÈCNIC

PERRUQUERIA SAMI

UNISEX

Jaume Fabra, 7 - 08004 Barcelona
Metro: L3 Poble-sec

Tels.: 93 000 54 74 -677 031 491
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LA REVISTA DEL PARAL·LEL, EL CARRER DE BARCELONA • LA CALLE DE BARCELONA • THE STREET OF BARCELONA
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Comprem Or, Plata, Rellotges, Brillants, Mòbils...

fins

a 36E per
gram d’or

REBAIXES

50%FINS

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

Taller i canvi
de piles a
l’instant!

La sala BARTS presenta un dels 

millors tributs a Elvis del món
The King is Back

Islamofòbia
L'Ajuntament 

prepara un pla 
per fer-hi front

Ben Portsmouth 

està considerat 

l'imitador definitiu 

d'Elvis Presley

(pàg. 6)

(pàg. 12)

Llegiu el Paral·lel Oh!
L’altra publicació

germana del Zona Sec

Cada mes al Paral·lel
i barris propers
www.zonasec.cat

Junt amb tots els companys de tots els territoris 
 

 

 

 

Emily Kalenberg ens rep a la 
seva perruqueria de Vila i Vilà, 
75, un local amb 150 anys d’his-
tòria i per on han passat 4 gene-
racions de perruquers. Tris Tras 
by Emily Kalenberg ja porta 2 
anys sota la tisora de l’Emily i 
ha convertit aquesta perruqueria 
en un espai multidisciplinari; 
com ens comenta l’Emily: “Fem 
moltes coses”. Tris Tras és una 
perruqueria, barberia, centre 
d’estètica i galeria d’art.

Emily Kalenberg porta 30 anys 
al món de la perruqueria, la seva 
família ja eren perruquers i ella 
va començar als 8 anys tallant 
cabells i afaitant barbes. Des de 
llavors no ha parat ni un sol dia. 
Nascuda a Córdoba, Argentina, 
viu i talla cabells a Espanya fa 
un grapat d’anys i a Barcelona 
resideix des de fa 12. Ara ha 
aterrat al Poble-sec. En porta 2 
amb les portes obertes en un dels 
extrems del barri entre dos locals 
històrics, l’Apolo i El Molino. 

Més que una perruqueria
Però Tris Tras és més que 

una perruqueria. És perruqueria 
solidària que recull el cabell i 
el converteix en perruques per 

Tris Tras by Emily Kalenberg
comerç de barri ERNEST MILLET

ernestmillet@gmail.com

PERRUQUERIA TRIS TRAS
Carrer Vila i Vilà, 75
08004 Barcelona (Poble-sec)
Tel. 934 428 545
www.tristrashairsalon.es

a persones que pateixen càncer. 
Espai amic dels animals per tal 
que els clients hi vagin amb les 
seves mascotes. El local també 
facilita que una dona pugui 
donar el pit en cas de necessi-
tat. En definitiva, que el client 
es relaxi durant una estona i 
apreciï els diferents serveis que 
li donen. A l’Emily li encanta 
el Poble-sec. Creu que té una 
personalitat única al centre de 
Barcelona. “Tot es pot millorar, 
i el comerç de proximitat ajuda 
a fer-ho”.

Tris Tras by Emily Kalenberg 
és saló Redken 5th avenue, això 
vol dir que podem trobar tots 
el productes de la marca nord-
americana i gaudir de les seves 
bondats. A Tris Tras trobaràs 
assessorament, bons professio-
nals, qualitat i un espai on rela-
xar-te i deixar-te mimar. I molt 
important, fan servir productes 
sense amoníac. y

Aspecte de l’nterior de la perruqueria Tris Tras (Vila i Vilà, 75)
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Festa del Voluntariat del Poble-sec

Contactar:  www.poblesec.org  /  coordinadora@poblesec.org  /  @comunicaps

D I M E C R E S  1 1  D E  D E S E M B R E  D E  2 0 1 9  A  L E S  1 8 . 3 0  H  A L  C C  E L  S O R T I D O R

2019

PROGRAMA 18.30  h  Benvinguda
 Lídia Rodrigo, secretària de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec
 Joan Manuel Parisi, copresident del Consell d’Associacions de 

Barcelona
 Activitat musical
 Berenar, obsequi i foto d’equip
20.30  h  Cloenda

• Arrels Fundació
• Bona Voluntat en Acció
• Coordinadora d’Entitats del Poble Sec
• Coordinadora de Jubilats i Pensionistes

• Fundació Catalunya Voluntària
• Grup Sant Pere Claver
• Parròquies del Poble-sec | 

Càritas Diocesana de Barcelona

• Sant Joan de Déu | Serveis Socials
• Fundació Idea
• Associació Sociocultural La Formiga
• Associació Carabutsí

Participa

Organitza

Poble Sec

somriuresCompartim 

Amb el suport
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12
Si ets alumne de 3r o 4t d’ESO, batx. o cicles

inscriu-te fins al 3 de febrer de 2020 a

edició
a L’aventura de crear històries

www.ficcions.cat

Play Stations iPhones Smartphones iPads Auriculars sense fil

El Festival de la Infància de 
Barcelona obrirà les seves portes 
el 27 de desembre a la Fira de 
Montjuïc i s’allargà fins el 4 de 
gener. Els diferents espais del 
recinte tornaran a formar una ciutat 
imaginària en la qual els infants es 
dedicaran només a jugar, aprendre 
noves professions i prendre consci-
ència sobre la importància de tenir 
cura de la Terra. L’espai comptarà 
amb més de 120 activitats i expe-
riències especialment dirigides per 
als nens i nenes de 0 a 12 anys i tota 
la seva família. En aquest Nadal el 
certamen ampliarà el seu espai fins 
als 17.000 metres quadrats i cen-
trarà tota la seva activitat al Palau 
2 i la Plaça Univers per facilitar i 
agilitzar la visita a tots els assistents 
que s’acostin.

La presidenta de la Ciutat dels 
Somnis, Núria Basi, ha afirmat 
que “volem seguir apostant per 
la vessant pedagògica de la sala, 
per això utilitzem l’anomenat edu-
tainment perquè els més petits 

aprenguin jugant. A través d’acti-
vitats lúdiques en les quals poden 
participar amb les seves famílies, 
els ensenyem diferents professi-
ons a les quals es podran dedicar 
quan siguin grans”. A més, ha 
afegit que en aquesta edició “con-
tribuirem a sensibilitzar els més 
petits a través dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible sobre 
la importància de tenir cura del 
planeta d’avui i del seu futur”.

REDACCIÓ    @zona_sec

Torna la Ciutat dels Somnis
y	FESTIVAL  activitats i experiències a la Fira de montjuïc fins el 4 de gener

D’altra banda la regidora d’In-
fància, Joventut, Persones Grans i 
Diversitat Funcional de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Marga Marí-
Klose, ha remarcat que ‘‘l’Ajun-
tament de Barcelona continua 
apostant perquè a la Ciutat dels 
Somnis els infants vegin la ciutat 
com un lloc d’oportunitats i que 
siguin conscients que hi ha mol-
tes professions i oficis a desen-
volupar durant la seva vida’’. y

L’espai permet als infants descobrir professions que mai s’havien plantejat
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El Club de Beisbol i Sofbol 
Barcino celebrarà els pròxims 
dies 21 i 22 de desembre, el 
Primer Torneig de Nadal de 
Slowpitch, que tindrà lloc a 
l’Estadi Municipal de Softbol 
de Montjuïc, amb la participa-

ció dels millors equips cata-
lans d’aquest esport: CBS Gavà, 
Wolves Tarragona CB, CBS Sant 
Boi, CBS Hèrcules L’Hospitalet, 
BCN North BS, CBS Manresa 
Drac’s i l’organitzador CBS 
Barcino. Tots els que vulgueu 
conèixer aquesta nova modalitat 
del beisbol, esteu convidats. Els 
partits seran dissabte, mati i tarda 
i diumenge al matí. y

I Torneig de Nadal de Slowpitch
y	ESPORT  una nova modalitat de beisbol

PILAR FORT
Preesidenta CBS Barcino

Cartell de promoció del torneig
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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

Concert de Do d’Acords a l’Albareda
y	MÚSICA  el concert serà el 24 de gener

Carrers que van canviar de nom
y	21-12-1979  L’ajuntament aprova la restitució i canvi de denominació de diversos carrers de barcelona

ara fa anys XAVIER RODRÍGUEZ - (CERHISEC)

La Biblioteca
a Blai
PLATAFORMA BIBLIOTECA A BLAI
pbibliotecafb@gmail.com

Al Poble-sec es recuperaren 
diversos noms populars que no 
havien tingut el reconeixement 
oficial, com ara el Paral·lel, la 
plaça del Sortidor o el carrer Nou 
de la Rambla.

Des de mitjans del segle XIX 
es retola el nom dels carrers de la 
ciutat i això ha fet que els diver-
sos períodes i règims polítics 
n’hagin anat canviant, sobretot 
a les vies més importants, la 
denominació oficial.

Així, el règim del general 
Franco havia eliminat tota reto-
lació en català, i a més havia 
canviat els noms amb què es 
coneixien molts carrers i avin-
gudes principals. Amb l’arribada 
del primer govern democràtic 
a la ciutat el 1979, s’inicià 
oficialment una actualització 
i catalanització del nomenclà-
tor municipal. Amb l’escriptora 
Maria Aurèlia Capmany al cap-
davant de l’àrea de cultura de 
l’Ajuntament, començà una tasca 

d’estudi de l’evolució del nom de 
cada carrer i dels personatges 
a què es dedicaven aquestes 
denominacions; i encara avui 
aquest nomenclàtor continua viu 
i canviant.

Canvis de nom al Poble-sec
Al Poble-sec, va suposar la 

catalanització d’alguns noms de 
carrers, com Creu dels Molers, 
Pedreres, Olivera, Roser o Mare 
de Déu del Remei; però també 

algun canvi ortogràfic, com 
Blai, França Xica, Elkano o 
Magalhäes. Es va crear algu-
na nova denominació, com ara 
la plaça del Ocellets; i es va 
adoptar el nom popular de plaça 
del Sortidor, la que havia estat 
sempre oficialment de Blasco 
de Garay. Però, els dos canvis 
més emblemàtics al Poble-sec, 
produïts en aquell moment són 
els del Paral·lel i el de Nou de 
la Rambla.

Paral·lel i Nou de la Rambla
Respecte al primer, el nom 

de Paral·lel havia figurat en els 
projectes de l’Eixample d’Ilde-
fons Cerdà; però quan l’avinguda 
fou oberta el 1894 rebé el nom de 
Gran Via del Marqués del Duero. 
En temps de la II República, 
1932-1939, fou l’avinguda de 
Francesc Layret; el 1939 recu-
perà la denominació de Marqués 
del Duero; i finalment, des de 
1979 fins a l’actualitat és l’avin-

guda del Paral·lel, nom amb què 
popularment havia estat conegu-
da des de la seva obertura.

Pel que fa al carrer Nou de la 
Rambla, aquesta via és actual-
ment la continuació del carrer 
que comença a la Rambla, arri-
ba al Paral·lel i s’enlaira cap a 
Montjuïc. El primer tram s’obrí 
el 1788, amb el nom de carrer 
Conde del Asalto. El tram del 
Poble-sec rebé inicialment el 
nom de carrer Canals, fins que 
el 1892 passà a ser continuïtat de 
la via que ve de la Rambla. En el 
període republicà tingué oficial-
ment la denominació popular que 
havia tingut des del seu origen 
en el segle XVIII: carrer Nou de 
la Rambla. Durant la dictadura 
recuperà la denominació oficial 
inicial; i finalment, des del 1979, 
té de nou el nom popular.

De l’inici de la reordenació 
del nomenclàtor de carrers de la 
ciutat de Barcelona de 1979, ara 
fa 40 anys. y

ANNA PRUNA    @pruna_ana

El 24 de gener ja hauran passat 
els torrons i les rebaixes, però 
afortunadament tindrem algunes 
alegries com un concert molt 
especial de l’Orquestra Infantil 
i Juvenil del Poble-sec, que se 
celebrarà al Centre Cultural 
Albareda, seu de l’orquestra, a les 
set de la tarda. L’entrada és gra-
tuïta i el recital comptarà amb la 
participació de músics convidats 

i s’interpretaran creacions dels 
alumnes i cançons populars de 
diferents cultures del món.

Un projecte necessari
L’orquestra Infantil i Juvenil del 

Poble-sec, Do d’Acords, va néixer 
el 2011 com un dels projectes d’In-
tegrasons, una associació sense 
ànim de lucre destinada a orga-
nitzar, gestionar i promoure acti-
vitats d’integració social, cultural 
i comunitària, així com de sensibi-
lització i de formació per a perso-

nes en situació d’exclusió social i 
col·lectius desfavorits. L’orquestra 
treballa des de la metodologia 
integrasons, que consisteix en una 
fórmula d’ensenyament i creació 
artística comunitària idònia per 
aconseguir els objectius socials 
del projecte: l’atenció, l’escolta, 
la concentració, el desenvolupa-
ment psicomotriu, l’autoestima, 
la confiança, el diàleg, el treball 
en grup i el silenci. I donant 
com a resultat propostes artísti-
ques sorprenents per al públic. y

L’entrada per al concert del 24 de 
gener és gratuïta i amb aforament 
limitat. Reserva de entrades a: 
info@integrasons

Joves músics de l’orquestra

Fo
to

: d
o 

d’
ac

oR
dS

La rambla de Blai representa per 
al barri Poble-sec el seu centre 
neuràlgic. En ell o connectat 
a ell es concentren la majoria 
dels comerços, els equipaments 
i els serveis. En els últims anys 
aquest espai tan autèntic ha patit 
un canvi important a favor del 
turisme i ha perdut part del seu 
encant. No obstant això, una 
fita que encara li atorga el seu 
caràcter de barri i el defineix 
com a punt de referència local és 
la Biblioteca Poble-sec Francesc 
Boix, que és l’essència de la vida 
de barri que encara tenim.

La Biblioteca Francesc  Boix 
està situada al carrer Blai, 34, al  
bell mig del barri, fet que ajuda 
a l’accessibilitat del veïnat.

El treball social que fa la 
Biblioteca és molt important i 
beneficia  a molts col·lectius 
diferents.

Quan es va presentar la  
Memòria del procés de partici-
pació del Pla d’Equipaments del 
Poble-sec el gener de 2018, no 
es manifesta de forma explicita 
el seu trasllat, ben al contrari, 
hi ha diverses aportacions en 
el sentit de què es mantingui i 
s’ampliï la Biblioteca en la seva 
ubicació actual.

El nou regidor del Districte, 
Marc Serra, ha manifestat en 
diversas intervencions públi-
ques que la Biblioteca ha de 
mantenir-se en la seva ubicació 
actual.

Des de la Plataforma veiem 
positivament que el regidor 
comparteixi el sentit de molts 
usuaris i veïns del barri de què 
la Biblioteca es mantingui on 
està. Al mateix temps, des de 
la Plataforma de la Biblioteca 
a Blai creiem que l’adminis-
tració hauria de fer l’esforç per 
millorar i ampliar la Biblioteca 
a Blai. y
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un balcó al Poble-sec JÚLIA COSTA
Escriptora

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

Misteris del futur i del passat

cine amèrica NÚRIA BELTRÁN - Crítica de cinema

Mafiosos crepusculars
y	‘L’irlandès’ martin Scorsese torna a comptar amb Robert de niro

Radioactius, nova entitat al barri
y	RÀDIO  un projecte consolidat

ANNA PRUNA    @pruna_ana

SINDICAT DE BARRI

LA BASE. Carrer de les Hortes, 10

Us ajudem. Us assessorem si teniu problemes
amb el vostre pis

Ens reunim cada dilluns a les 18 h.

La Guia Secreta de Barcelona, 
escrita per Josep Maria Carandell 
i publicada l’any 1974, evoca 
aspectes pintorescos de l’antic 
Paral·lel, com ara alguns anuncis 
que es penjaven a les barraques 
d’aleshores. Totes les referències 
sobre el passat s’han de prendre 
amb relativitat, algunes prove-
nen de la famosa Biografia del 
Paralelo, escrita a l’exili i amb 
detalls que s’han revelat com erro-
nis o inexactes. El món de finals 
del segle XIX era tan diferent del 
nostre que pot molt ben ser que 
l’anunci de la venda d’un porc 
ensinistrat, vell i nafrat, es promo-
cionés dient que era un fenómeno 
soberbio, elegante, limpio y man-
so, muy propio para diversiones 
familiares. O que s’assegurés 
que es podia contemplar, en una 
barraca de tantes, un bou amb cap 

de gos, cua d’os i potes de porc. 
Eren molt freqüents les endevi-

nadores, dames que veuen el futur 
gràcies a les cartes i d’altres estris. 
Explica Carandell que una de les 
mes famoses va ser La Pepita, 
gestora durant un temps del Cafè 
Espanyol. Tenia casa a l’avinguda 
de la República Argentina, a la 
qual anaven dames d’upa. Era 

molt grassa, més de cent quilos, i 
s’abillava amb una bata vermella, 
amb guarniments negres. Feia 
servir les cartes del Tarot i encenia 
uns grans canelobres. Començava 
la feina amb una invocació curi-
osa, sembla que en castellà: Por 
Mahoma, Sansón y Napoleón...

Al nostre barri i a molts altres 
hi ha hagut sempre endevinadores, 
dones sobretot, i l’afició a esbrinar 
un futur incert ha arribat fins als 
nostres dies. Conec gent que, en 
algun moment, per convicció o 
tafaneria, les ha consultat. Avui hi 
ha ofertes semblants que provenen 
de persones d’indrets llunyans, la 
qual cosa dona un valor exòtic al 
misteri per esbrinar. y

Josep Maria Carandell

BOX-2Poble-sec

Reparación de ordenadores - Venta de componentes - Ordenadores de ocasión

Apple
y PC

Informática sostenible

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

Dale una segunda vida a tu ordenador: 
Amplia, Actualiza, Recicla, Repara. 
 
¡Colabora con un mundo mejor!

anuncio diario.indd   2 29/11/19   18:14

Ràdioactius, la ràdio comuni-
tària del Poble-sec, va néixer 
el 2016 en el marc del Pla 
Comunitari i amb el suport de 
Jam Circus i La Setenta i Siete. 
Tres anys després, aquest projec-
te comunitari es constitueix com 
una entitat pròpia, amb els seus 
estatuts i amb un funcionament 
assembleari que continua amb 
la dinàmica establerta pel Pla 
Comunitari. 

Segons Esther García, que 
és la coordinadora del projecte, 
“Ràdioactius està plenament 
consolidat al barri com un mitjà 
de comunicació participatiu i de 
proximitat, que obre els micrò-
fons al veïnat, entitats i projectes 
i que ens parla tots els mesos de 
temes vinculats al barri”. 

Una eina de convivència
Des del 2016, es realitza un 

podcast de manera quinzenal i 
el seu blog (www.radioactius.
org) ha passat de tenir 300 
visites a més de 2.500 en 2019. 
L’equip està format actualment 
per unes dotze persones, tot i 
que hi han passat més de trenta 
al llarg d’aquests tres anys: 
“Volem que la ràdio sigui una 
eina de convivència i d’empo-
derament veïnal, que tothom 
que vulgui es pugui sumar a 
l’equip, tingui o no coneixement 
de ràdio”, diu l’Esther.

L’objectiu del projecte és  

arribar a tenir un estudi de 
ràdio al barri i gestionar-lo de 
manera comunitària: “Mirant 
al futur, ens agradaria que la 
Casa de la Premsa sigui l’espai 
on poder tenir tot el que és 
necessari per fer ràdio i comptar 
amb unes instal·lacions dig-
nes per al barri”, apunta Juan 
Carlos Rodríguez, president de 
Ràdioactius. 

Per a Ràdioactius és impor-
tant estar presents en les acti-
vitats comunitàries del barri i 
explicar tot allò que succeeix 
des d’una mirada social i de 
gènere. A més, es vol continu-
ar oferint formacions de ràdio 
participativa al barri i impulsar 
tallers i projectes com el radi-
oteatre.

Espectacle de radioteatre
El dia 14 de desembre, a les 

18 h, es presenta al Centre Cívic 
El Sortidor, en col·laboració 
amb el projecte Creació XIC 
d’Art&Coop, el segon espec-
tacle de radioteatre Propera 
Parada: Poble-sec, que parla de 
les vides de persones migrants 
que han arrelat al barri i han 
contribuït a escriure la història 
del Poble-sec. y

Ràdioactius es reuneixen els 
dilluns, de 18h a 20h, a la primera 
planta del CC El Sortidor. Tothom 
qui ho vulgui es pot sumar al 
seu equip. Més informació a 
radioactiuspoblesec@gmail.com

Foto: RadioactiuS

Un programa de Radioactius fet en exteriors

Martin Scorsese, un del millors 
cineastes vius, retorna al gène-
re de gangsters que tan bé ha 
treballat (Casino, Un dels nos-
tres, Infiltrats...). I ho fa amb 
209 minuts on demostra el seu 
immens talent.

Frank Sheeran (Robert de 
Niro) és el narrador i protagonista 
d’aquesta història basada en el 
llibre I heard you paint houses 
de Charles Brandt. Sheeran és 
un veterà de la Segona Guerra 
Mundial que condueix camions 
com a repartidor de carn. Estafar 
la seva pròpia empresa és pràcti-
cament l’única activitat on pren 
la iniciativa. Després de conéixer  
Russell Bufalino (Joe Pesci), 
important capo mafiós, dedica 
tota la seva vida simplement a 
obeir ordres. La seva bona feina 
com a sicari el permet treballar al 
costat del legendari lídier sindical 
Jimmy Hoffa (Al Pacino), amb 
qui establirà una llarga relació 
d’amistat fins la seva misteriosa 
desaparició el 1975. La història 

personal del nostre protagonis-
ta, un home que estima la seva 
família però només aconsegueix 
allunyar-se d’ella, ens permet fer 
un seguiment de mig segle d’esde-
veniments polítics i socials  esta-
tunidencs: relacions amb Cuba, 
els Kennedy, el Watergate... Les 
interpretacions són magistrals, la 
banda sonora extensa i excel·lent 
i fins i tot els sempre polèmics 
efectes digitals per rejovenir els 

personatges no desmereixen. A 
diferència d’altres films aquí 
no trobem glamour, no trobem 
escenes èpiques de violència, 
simplement trobem tipus grisos 
que envelleixen al mateix ritme 
que ho fa el seu món. L’Irlandès 
és un relat reposat, amb violència 
soterrada i dosis d’humor negre, 
que ens il·lustra  la realitat del 
pas del temps, i de la cerca de la 
redenció sense penediment. y

Al Pacino i Robert de Niro interpreten aquest film de Martin Scorsese
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y	ESPAI BOMBERS

zona fogons
MARIBEL CRAUS  -  Cuinera

‘Bombers i 
bombes a vapor’

Crema de 
llimonaUna dona compromesa

y	LITERATURA  L’editorial barcelonina comanegra edita les cròniques polítiques de maria-mercè marçal

crítica literària JORDI LLAVORÉ - Crític literari
 @jordillavore

• 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

Tel. 699 271 825
ernestmillet@gmail.com

www.zonasec.cat

ANUNCIA’T
AL ZONA SEC

dermofarmàcia • veterinària • homeopatia
ortopèdia • fòrmules magistrals

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

F. IGLESIAS HUIX
farmàcia

Arriben les festes, amb plats 
i menjars carregosos; però no 
volem renunciar a les postres. 
Avui us presentem una recepta 
lleugera, que ens ajudarà a fer 
més fàcil la digestió dels àpats 
nadalencs.

Ingredients:
1 pot petit de llet condensada
4 iogurts de tipus grec
1 got de suc de llimona

Elaboració:
En un bol, barregem tots els 

ingredients. Ho distribuïm en 
copes i les posem a la nevera 
durant un parell d’hores.

Abans de servir, podem rat-
llar sobre les copes la pell d’una 
llimona.

Com podreu veure, és una 
recepta molt senzilla que podem 
preparar amb l’ajuda dels més 
menuts de la casa. 

Bon profit i Bones Festes! y

“Amb la nostra derrota col-
lectiva a l’esquena, avancem a 
poc a poc però sense aturall. 
D’aquest vell farcell en traiem 
la ràbia per tirar a terra la mura-
lla, el petit orgull de saber que 
no hem estat del tot vençudes. 
Del nostre descobriment, d’ado-
nar-nos que som una nació opri-
mida, ens ve la força per lluitar i 
per avançar”.

Aquestes paraules serveixen 
d’exemple per a mostrar al lec-
tor què hi trobarà a Contra la 
inèrcia: textos polítics (1979-
1980), l’edició que han fet Helena 
González i Pere Comelles de les 
cròniques polítiques inèdites de 
Maria-Mercè Marçal (que, a més, 

van precedides per un pròleg de 
l’ex diputat de la CUP, David 
Fernàndez). En aquestes pàgines, 
l’autora hi mostra el seu compro-
mís polític amb el feminisme i 
l’independentisme, la seva lluita 
constant contra la inèrcia.

Pàgina a pàgina, descobrirem 
que Marçal ja parlava fa quaranta 
anys (!) de temes ben presents en 
el nostre dia a dia. De fet, molts 
dels articles podrien haver sortit 
de la seva ploma ahir mateix; són 
escrits que tracten assumptes 
com: les dinàmiques del cata-
lanisme, l’escola catalana, la 
reivindicació femenina del dret 
al propi cos, l’anticapitalisme, 
la necessitat d’unir la demanda 

nacional amb la de classe, la 
repressió policial...

Hom podria dir que la vigèn-
cia dels textos de Marçal indica-
rien, precisament, la inèrcia, la 
letargia, la llangor moral en què 
hem viscut d’ençà d’allò que es 
va acordar anomenar “transició” 
i és molt possible que sigui així. 
Una bona resposta, al meu parer, 
seria que fóssim capaços de tro-
bar la manera de sacsejar-ho tot 
i, sens dubte, serem més a prop 
d’aquesta sortida si rellegim 
les grans intel·lectuals cata-
lanes del segle passat: Maria-
Mercè Marçal, Montserrat Roig, 
Maria Aurèlia Capmany, Teresa 
Pàmies... yMaria-Mercè Marçal

El Pare Lelu, el mossèn del Poble-sec!

A L’Espai Bombers (Lleida, 30) 
actualment es pot visitar l’exposi-
ció temporal Bombers i bombes a 
vapor. 1826-1920 que ens mostra 
el canvi que va suposar per a la 
ciutat l’arribada de l’energia de 
vapor a les fàbriques, el transport 
i, sobretot, a la feina dels bombers. 
La revolució que va comportar la 
introducció d’aquesta nova energia 
arribava també al cos de bombers, 
ja que les bombes de vapor perme-
tran fer front als incendis de la ciu-
tat d’una manera molt més radical 
i eficaç. A l’exposició descobrim 
les antigues bombes manuals i 
les bombes de vapor de finals del 
segle XIX, tot veient l’evolució 
paral·lela de la ciutat en el context 
del progrés tecnològic més impor-
tant viscut fins aleshores. ZS y
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