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FUTBOL pàg 20

El castell de Bellvís inspira
el cineasta local Sergi Páez
per fer un film fantàstic

Joan Verdú: “Fa molts anys
que m’identifico amb
l’Hospi perquè juga bé”
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Més retrets veïnals pel cas de
la biblioteca de Santa Eulàlia
Foto cedida

El local on hi havia l’equipament es lloga ara a meitat de preu i els veïns acusen el consistori de mala gestió pàg 16

LA FLORIDA pàg 18

Morad porta la veu
de la perifèria a l’Estadi
Olímpic de Barcelona
BELLVITGE pàg 16

Un tresor local
Cal Trabal pot ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional pàg 3

Festa Major sense servei
especial de Guàrdia Urbana
EDUCACIÓ pàg 10

L’Escola Sanfeliu afronta
un any clau per no tancar
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Una cuirassa per a Cal Trabal
» La Generalitat accepta a tràmit la sol·licitud per declarar l’espai Bé Cultural d’Interès Nacional
» Aquesta iniciativa del Grup de Patrimoni suposaria blindar un lloc amenaçat pel Pla de Granvia
Francisco J. Rodríguez

BELLVITGE
Els hospitalencs hi passem cada
cap de setmana per anar a fer un
tomb per la llera del riu, sigui caminant o en bici, malgrat les incomoditats evidents del “camí
adaptat” –així li diuen– que connecta l’Hospital de Bellvitge amb
el camí del Llobregat. Estem
parlant de Cal Trabal, considerada la darrera zona agrícola de
la ciutat i que ha estat a l’ull de
l’huracà els últims anys, amenaçada per la planificació urbanística projectada pel polèmic Pla de
Desenvolupament Urbanístic
(PDU) Granvia-Llobregat.
Ara, amb l’objectiu d’assegurar-ne la conservació i, de retruc, salvar-la de les maquinacions del PDU Granvia –que recordem, ha estat dues vegades
tombat als tribunals i ara està en
procés de reformulació–, el Grup
de Patrimoni ha sol·licitat a la Direcció General de Patrimoni Cultural (DGPC) de la Generalitat
que declari Cal Trabal Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN),
per tal que tingui la “protecció necessària i es pugui conservar de
formar adient”, expressen els
impulsors al document de la instància enviada a la DGPC.
A falta de completar tots els
tràmits –que impliquen l’elaboració d’informes, expedients, exposició pública i audiència dels
interessats–, de moment la
DGPC ha acceptat a tràmit la
sol·licitud.
VALOR INESTIMABLE
Des del Grup de Patrimoni han
volgut destacar el valor “estratègic” de Cal Trabal i els valors
“d’especial singularitat i rellevància en el context comarcal”
que hi aplega. “Té un valor pa-

trimonial inqüestionable”, va expressar el president del Centre
d’Estudis, Manuel Domínguez, el
dia de la presentació de la proposta, celebrada enmig dels terrenys de Cal Trabal. Un valor patrimonial que va més enllà de
l’àmbit arquitectònic, però. És
cert que Cal Trabal té edificis catalogats com a Bens Culturals
d’Interès Local (BCIL), com per
exemple les masies de Cal Trabal,
Ca l’Esquerrer i Cal Masover
nou, a més de la Torre Gran
–que cau a trossos tot i la protecció– o fins i tot trams actius
del Canal de la Infanta. Així i tot,
el Grup de Patrimoni vol destacar també uns altres valors de
l’espai, com ara l’històric, el natural, el paisatgístic, l’etnològic i
fins i tot l’educatiu.
En aquest sentit, consideren
que Cal Trabal, ara que se’n parla tant, “pot ser un refugi climà-

La sol·licitud a la Generalitat es va presentar públicament enmig de Cal Trabal. Foto: Línia l’H

tic importantíssim”, a més d’una zona que assegurés la “sobirania alimentària comarcal” i
ajudés la ciutat a complir amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), de l’Agenda
2030 de Nacions Unides. Així ho
va explicar Cristóbal Ortega, que
recorda que la lluita per conservar Cal Trabal “no és aïllada”, ja
que forma part de la protecció del
Delta del Llobregat, “que està patint polítiques agressives”.
I QUÈ PASSA AMB EL PDU?
Els impulsors de la sol·licitud
desconeixen el temps que pot
trigar a fer-se realitat la declaració de Cal Trabal com a BCIN, tot
i que són optimistes, en saber que
la Generalitat l’ha acceptada a tràmit. Si la petició arribés a bon port
i s’acabés protegint l’espai en la
seva globalitat, això es convertiria
en un torpede a la flotació del

PDU Granvia, els impulsors del
qual haurien de tenir molta cura
a l’hora de definir les actuacions
urbanístiques a la zona.

CAL TRABAL,
SANTUARI DE LES AUS
4La importància de Cal
Trabal va més enllà de l’agricultura. I és que la zona
aplega el 80% de la biodiversitat local i és la llar de
moltes espècies animals,
en especial ocells. El Grup
de Patrimoni calcula que hi
ha 71 espècies diferents, 32
de les quals protegides a nivell europeu.
El Grup de Patrimoni n’és
conscient, i van comentar que informarien l’Ajuntament sobre
aquesta petició. “Confiem que el

consistori s’afegeixi a la petició i
l’incorpori al replantejament urbanístic del PDU”, va expressar
Domínguez. I és que, com van
deixar clar durant la presentació
de la instància, “seria un escàndol la destrucció d’un BCIN”.
Per la seva banda, una portaveu de la plataforma No Més
Blocs, Anabel González, va definir la preservació de Cal Trabal
com “una lluita compartida” contra el que consideren un “model
especulatiu”, en referència al
PDU Granvia.
CAL TRABAL, AL PARC AGRARI?
Per altra banda, el Grup de Patrimoni ha descartat, almenys de
moment i malgrat estar-hi d’acord, reclamar que Cal Trabal s’afegeixi al Parc Agrari. Tot i això,
“l’esperit” del moviment associatiu és que aquesta zona acabi
adherint-s’hi en un futur.
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La lupa

Per una educació millor
Foto: Gemma Aleman/ACN

per Jordi Muñoz

U

n dels efectes de la pandèmia ha sigut una
atenció més gran de la població general envers les qüestions mèdiques. En el darrer
any i mig s’ha fet habitual trobar als mitjans
de comunicació seccions sobre la recerca i el desenvolupament de les vacunes i dels tractaments, o les darreres investigacions sobre l’eficàcia de les diferents mesures de prevenció. Això ha permès que ens familiaritzem molt més amb el procés de recerca en els tractaments mèdics, i hem entès molt millor què vol dir
que la medicina es basa en l’evidència.
La medicina basada en l’evidència neix d’un moviment científic als anys 70 que volia introduir millores
en la pràctica clínica, que estava, tradicionalment, molt
basada en l’experiència, la intuïció i l’expertesa dels metges individuals. Com a complement necessari es va anar
imposant la necessitat de potenciar la recerca sistemàtica
sobre l’efectivitat dels tractaments, de tal manera que
es pogués aprofitar per millorar la pràctica de la medicina. Des de llavors, s’han generalitzat i estandaritzat els criteris i els protocols clínics, i els nous tractaments només s’aproven i s’utilitzen oficialment quan
tenen un suport suficient per part de la recerca. Avui
dia seria difícilment concebible una medicina que no
estigués basada en l’ús intensiu de l’evidència científica per saber quins tractaments funcionen i quins no.
Malauradament, mig segle després, en l’àmbit de
l’educació encara estem lluny d’aquesta situació.
Moltes de les innovacions en els mètodes, eines i procediments d’ensenyament s’implanten sense que prèviament hi hagi estudis rigorosos que n’avaluïn l’im-

pacte, a partir de la intuïció o de creences poc fonamentades sobre què funciona i què no. És evident que
la qualitat de l’educació té efectes molt importants i duradors en el desenvolupament dels infants i joves. Per
això, la manca de rigor en el disseny de l’educació no
hauria de prendre’s a la lleugera.
Hi ha qui pensa que aquesta pretensió de traslladar la lògica de la recerca mèdica a l’educació és equivocada, perquè la medicina és una ciència, i en qüestions socials com l’educació és molt més difícil establir coneixement objectiu sobre què funciona i què no.

La manca de rigor en el disseny
de l'educació no hauria
de prendre's a la lleugera
Aquesta objecció sovint es fa des del desconeixement
sobre el funcionament i l’evolució de les ciències socials, que tenen cada cop més uns procediments i uns
mètodes molt estandaritzats i compartits amb altres
disciplines científiques.
On sí que hi ha una diferència important és en un
pas previ a la recerca sobre el què, que és en la definició
dels objectius. En medicina en general (no sempre) és
relativament senzill arribar a un consens sobre l’objectiu
que es busca amb un tractament. En canvi, en educació és sempre molt més difícil de consensuar, perquè
hi entren en joc qüestions ideològiques.

En abstracte, podem estar d’acord que l’objectiu és
la millora de l’aprenentatge. Però no és tan evident què
han d’aprendre els infants, quines habilitats han
d’adquirir i, sobretot, quins valors s’han de transmetre i reforçar mitjançant l’educació. Aquesta dificultat
per consensuar objectius és una de les causes de la paràlisi en l’educació basada en l’evidència. Tanmateix,
cal separar els objectius dels procediments i entendre
que, un cop acordem democràticament què volem
aconseguir amb l’educació, hem de buscar els millors
instruments per assolir-ho. I una peça fonamental en
aquesta recerca dels instruments és l’acumulació d’evidència científica. Això ens pot respondre qüestions
com el pes de la ràtio alumnes/mestres en el rendiment
escolar, quin és l’efecte de l’ús de les tecnologies, quina és la millor organització de la jornada escolar, etc.
Cal passar del que creiem que funciona a partir de la
nostra experiència anecdòtica al que sabem que funciona gràcies a la recerca en educació.
Per això, cal impulsar la recerca en educació, la seva
connexió amb altres disciplines i, sobretot, la transferència dels resultats i la seva aplicació en la pràctica educativa a les aules. Tal com passa en medicina,
aquesta evidència és un complement (que no substitut) imprescindible de l’expertesa, la intuïció i l’experiència dels professionals de l’educació. La Fundació
Jaume Bofill ha impulsat el manifest + Recerca x Millor Educació, que va en aquesta línia. Tant de bo les
nostres autoritats i professionals educatius escoltin
aquest clam sense prejudicis i aprofitin aquest impuls
per aconseguir una educació millor.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@BelOlid

Vuit encaputxats han
marcat un tio amb la
paraula “marica”. Amb un
ganivet, a la carn. Els acudits a casa, les
bromes amb els col·legues, els insults
sense conseqüències a les escoles... són
passos necessaris per arribar fins aquí.
No miris cap a una altra banda, #NoEnSiguisCòmplice.

@albertmercade
Això del bisbe de Solsona està escalant posicions de manera molt
esperançadora. Fa dos dies que ha començat i jo ho situaria ja al nivell dels
grans hits de les trames de la Catalunya
contemporània. Ho veig fent podi,
amb el cas Mainat i el crim de la Guàrdia Urbana.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme),
Olga García (Vallès), Francisco Javier Rodríguez

Dipòsit Legal: B 12321-2013

@jordiedu
Aquesta ciutat té moltes cares, però quan em
topo amb la de la desesperança em costa. Una senyora gran
parlant sola amb la mirada perduda al
cafè amb llet. Un noi, dos-cents metres
més enllà, plorant assegut a un portal.
Quan encara hi estava pensant, una
noia completament drogada. Uf.

(l’Hospitalet i Baix Llobregat), Alba Losada
(Districtes de Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Toni Delgado (Esports)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
El objetivo de Vox es
victimizar a colectivos
que han perdido privilegios en el cambio social de las últimas
décadas. Generar un ambiente en el
que se sientan atacados y conseguir así
que respondan desde la reacción, es
decir, radicalizándose y apoyando a la
extrema derecha.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Estratègia digital: Anna Corbatera
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors

Safata d’entrada

Generalitat

per Rosa Martí
Foto: Anna Ferràs / ACN

Grup de Patrimoni

Ajuntament

Un pla encertat contra els incendis

El Grup de Patrimoni de
l’Hospitalet ha aconseguit que
s’estudiï la possibilitat de
protegir la zona agrícola de Cal
Trabal. Volen que la Generalitat
la declari Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN) per garantir-ne
la seva preservació.
pàgina 3

Som Santa Eulàlia ha acusat
l’Ajuntament de “mala gestió”
després de descobrir que el
local on hi havia la biblioteca es
lloga per la meitat del preu que
pagava el consistori, que no
entra a valorar la decisió del
propietari de l’immoble.
pàgina 16

Més d’un miler de veïns podrien
quedar-se sense plaça en els
cicles de Formació Professional.
Els sindicats retreuen al Govern
l’aparent “manca de previsió” a
l’hora de planificar el procés de
matrícula. El Govern ha anunciat
un nou període d’inscripció.

El + llegit

pàgina 11
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1

L’Hospitalet és la tercera ciutat
amb el lloguer compartit més car

2

Troben un cadàver en avançat
estat de descomposició a l’Hospitalet

3

Refugis per passar la calor
cada cop més intensa

4

L’Escola de la Dona es reinventa

5

Nou impuls per als projectes
que optaran a fons europeus

L

a Diputació de Barcelona
aplica cada estiu des de fa
anys –concretament des
de l’últim gran incendi a la província els anys 80, que va cremar
des de Sant Miquel del Fai fins
a Aiguafreda– l’anomenat Pla
d’Informació i Vigilància contra
Incendis (PVI).
És un pla basat a dividir el
territori forestal de la província
de Barcelona en 100 quadrícules aproximadament i assignar
a cada quadrícula dues persones
i un vehicle durant les hores de
més insolació, tots connectats a
una central que rep tots els avisos de columnes de foc o fum indicant les coordenades.
Això suposa una inversió estimada de dos milions d’euros,

permet la contractació de 200
persones durant els tres mesos
d’estiu i l’ús de 100 vehicles.
Que els boscos de la província de Barcelona no es
cremin, essent aquesta la
província més poblada, és
gràcies a aquest encertat pla.
No ho dubteu.
Enhorabona a tècnics i polítics de la Diputació de Barcelona per aquest pla. Dos
milions d’euros no són res si
s’evita cremar boscos que tardarien molts anys a recuperar-

se. Aquests boscos estan treballant pel medi ambient absorbint tones de CO₂.
Les altres tres diputacions
és urgentíssim que facin el
mateix i més veient el que ha
passat aquest estiu. S’han de
buscar els diners d’on sigui
per aplicar aquest model de
pla. Potser caldrà sumar diners entre diputacions i Generalitat, perquè el que es
pot aconseguir s’ho val i ha
passat la prova del 9.
Ànims.

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

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

A les xarxes

#TrobadesSocials

@adrisantaa: Aquest divendres cauen algunes de les restriccions: ja NO hi haurà el
límit de 10 persones en trobades socials ni
topall en actes religiosos.

#PremiarElsVacunats?

@agenciaacn: Salut estudia oferir descomptes en espectacles als vacunats i demana al govern espanyol que reguli el
passaport Covid.

#ElsPlansD’Aena

@Nurioriol: El president de la Generalitat
demana la rectificació del projecte d’ampliació del Prat d’Aena que afecta la zona
de la Ricarda.
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Mirada pròpia

T

Diversitat i inclusió, claus per al turisme
per Maria Abellanet
tinacions, les seves institucions i en els ciutadans que
hi resideixen. No podem oblidar que, actualment, a 69
estats membres de l’ONU encara es penalitza legalment
el col·lectiu i que, fins i tot en alguns països on es garanteixen els seus drets per llei, aquestes persones no
sempre són respectades. Aquesta també és una qüestió de drets humans i, com a societat, hem de fer tot allò
que estigui a les nostres mans per avançar decididament
cap a la igualtat real. La diversitat ja és un valor propi
de les societats avançades i de les destinacions més capdavanteres. Acollir tothom, sense prejudicis ni barreres, és un pas endavant. Però no n’hi ha prou.

Foto: Eli Don/ACN

ot i els greus efectes de la Covid-19, el turisme
continuarà sent un sector estratègic a tot el
món. El 2019, la contribució del turisme al PIB
mundial va ser del 10,4% i va crear el 10% dels
llocs de treball a escala internacional.
Però el turístic és un sector que va molt més enllà
del vessant purament econòmic: el turisme troba la
seva raó de ser en les persones, neix de la nostra curiositat i de l’afany de sociabilitat. Genera felicitat, salut, emocions i experiències, i és sinònim de valors com
la igualtat i el respecte, qualitats que han d’impulsar
les destinacions per fer possible un turisme segur, inclusiu i per a tothom.
En els últims anys, un dels segments que ha experimentat un
gran creixement ha estat el turisme LGTB. La relació entre el turisme i aquest col·lectiu, al llarg de
la història, és poc coneguda, però
antiga. Es remunta al 1920, quan
van començar a aparèixer destinacions obertes a rebre turistes
majoritàriament gais, pràcticament conegudes només entre el
col·lectiu. Des de llavors s’ha avançat molt, per exemple amb la
creació de la International Gay
and Lesbian Travel Association
(IGLTA), la promoció d’experiències dirigides al col·lectiu i
l’impuls d’accions de foment de
destinacions de referència.
Ara, aquest col·lectiu s’ha
convertit en un segment clau per
al turisme arreu del món i per a
la recuperació del sector, situantse entre els primers que comencen a viatjar després de la pandèmia. Així ho apuntava el CEO de Queer Destinations i membre de la junta directiva de l’Associació Internacional de Turisme
LGTB+ (IGLTA), Oriol Pàmies, en una taula rodona
amb experts en turisme LGTB organitzada pel CETTUB el juliol passat.
Segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT),
el sector comptarà, el 2030, amb 180 milions de viatgers LGTBQ+. Així i tot, encara queda molt camí per recórrer. Aconseguir un turisme responsable, inclusiu i
respectuós per a tothom comença a les mateixes des-

Un viatge no és només allò que veiem o fem al destí, sinó el conjunt d’experiències que vivim des del primer contacte amb la destinació. És l’atenció que rebem
un cop baixem del tren o de l’avió, les persones que ens
trobem en entrar en un allotjament o les que ens serveixen en un restaurant. El paper dels professionals del
sector turístic és fonamental per als visitants i és per això
que la seva formació esdevé imprescindible.
A l’hora de viatjar, la comunitat LGTB sovint experimenta situacions i ha de contemplar qüestions que
altres persones no s’han ni de plantejar. Escollir la des-

Les millors

perles

avier Novell renuncia a ser bisbe de Solsona perquè s’ha
enamorat. Fins aquí ja és prou interessant, però hi ha més:
diuen que l’afortunada és una escriptora de novel·les eròticosatàniques i que el bisbat el vol exorcitzar perquè està posseït.

X

n jove mor després d’aplicar-se cola al penis per fer-la
servir com a mètode anticonceptiu. Ha passat a l’Índia,
on un noi que no tenia preservatius va prendre aquesta
mala decisió que li va acabar costant la vida.

U

es autoritats sanitàries brasileres irrompen al camp de
futbol per aturar el Brasil-Argentina, que havia començat
feia sis minuts, per deportar quatre jugadors argentins que
s’havien saltat el protocol contra el coronavirus.

L

na rata tiktoker ha fet el salt a Spotify amb el seu
primer single. I no, no estem insultant ningú, parlem
d’una rata de veritat. L’animal s’ha fet viral a TikTok tocant
l’harmònica i la seva cançó ha acabat publicada a Spotify.

U

Lourdes Casademont / ACN

tinació si és segura per a parelles homosexuals, informar-se sobre quina és l’opinió pública respecte al
col·lectiu LGTB o conèixer què podran fer i què no són
només alguns dels exemples que van posar els experts
segons la seva experiència.
CONÈIXER I COMPRENDRE, UNA NECESSITAT
Els mateixos experts van reconèixer que la formació és
imprescindible. Segons l’OMT, un de cada tres turistes
LGTB té la percepció que, estant de viatge, se’l tracta diferent per la seva orientació sexual. Cal, doncs, dotar de
coneixements i valors totes aquelles persones que es dediquen a la indústria turística
perquè coneguin també les inquietuds de la comunitat LGTB a
l’hora de viatjar, perquè sàpiguen
quins són els seus interessos i els
aspectes que més valoren d’una
destinació o d’un allotjament. No
n’hi ha prou d’abraçar la diversitat; cal posar-hi tots els esforços
per fer que la seva experiència en
una destinació sigui excel·lent. I
aquest és l’objectiu del CETT a través del nou Màster en turisme
LGTB, que compta amb el suport
de l’Ajuntament de Barcelona.
És més necessari que mai
que la indústria turística en el seu
conjunt entengui la realitat dels
diferents col·lectius que atén. Cal
basar els serveis turístics en la
comprensió de les persones, tenint en compte la pluralitat d’identitats, motivacions, necessitats
i cultures. L’atenció a la diversitat és una qüestió global.
Hi insisteixo. Lluitar contra la discriminació i els estereotips és cosa de tothom, de tota la societat. Per això
és imprescindible que el sector turístic i els seus professionals integrin profundament els valors de la igualtat i
la inclusió de totes les persones i obtinguin tots els coneixements i sensibilitats per forjar vincles i acollir i donar el millor servei als turistes, també al col·lectiu LGTB.
Un turisme respectuós, inclusiu i responsable ha de
ser possible. Aconseguir-ho és a les nostres mans.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

LA FOTO
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La nevera dels Soprano dorm al Besòs
per Víctor Porres

@gmnzgerard: Població vacunable sense
vacunar: 1.130.000. Dosis de la vacuna a la
nevera: 1.400.000. El problema ja no és
que faltin vacunes.

Potser hi ha alguna mena de guia clandestina de
l’estil Desfer-se de deixalles voluminoses per a
dummies que explica la tàctica per llençar el microones: te’n vas de pícnic a la llera del Besòs i t’emportes els plats, els coberts, l’obrellaunes, el pa, les
begudes i, per descomptat, l’aparell per escalfar els
canelons, però, com que resulta que no hi ha cap endoll a prop, el deixes allà, li enganxes un post-it que
digui “FUNCIONA” i algú ja el recollirà per seguir el
cicle de l’economia circular.
I la nevera? Com llences un trasto així? M’imagino que l’escena comença a casa del Tony Soprano,
quan la nevera falla i decideix desfer-se d’ella. Amb
l’ajuda d’un parell de familiars corpulents amb xandall i escuradents a la boca, la tapen amb una catifa, la carreguen al cotxe, s’aturen a dalt del Pont del
Molinet amb els llums apagats, s’asseguren que
ningú els observa i la llencen al riu perquè dormi amb
els peixos. Després tornen al cotxe i se’n van a encarregar una pizza prosciutto e funghi, però aquesta és una altra història.
En ple segle XXI, amb el coneixement que ens
aporta la tecnologia i tots els avisos de la natura que
apareixen als telenotícies sota l’epígraf “conseqüències del canvi climàtic”, estem més conscienciats
ambientalment que mai. Som uns grans teòrics de la
sostenibilitat i ja ens sabem de memòria el color del
contenidor on va cada deixalla, igual que, quan érem
petits, coneixíem la identitat cromàtica de cada
membre del grup Parchís, però segueixen havent-hi
molts irresponsables que no es posen vermells quan
llencen les escombraries on no toca.
Quan veig bosses de brossa i altres deixalles recolzades als contenidors, a un metre i mig de l’orifici d’entrada, penso que potser no es tracta d’un acte
incívic propiciat per la mandra i una cara dura com
l’ampolla de cava que ha quedat òrfena davant del
contenidor verd, sinó que, en realitat, al pobre home
amb samarreta d’imperi que va baixar a llençar les escombraries el van abduir uns alienígenes just en el
moment que anava a dipositar la bossa correctament
al seu lloc.
Ja tarda l’Iker Jiménez a dedicar un capítol a
aquest extraordinari fenomen paranormal de les
deixalles exiliades. Mentrestant, si la nevera s’espatlla,
no la llenceu al riu. Truqueu al 012 o als Soprano.

@roccasagran: Sobretot que puguis triar
la llengua de la selectivitat sense sentir-te
jutjat. Ara bé, amb el metge, el jutge o la policia, espavila’t, saps?

“

Som uns grans teòrics
de la sostenibilitat
i ja ens sabem de memòria
el color del contenidor
on va cada deixalla, igual
que, quan érem petits,
coneixíem la identitat
cromàtica de cada
membre del grup Parchís,
però segueixen havent-hi
molts irresponsables
que no es posen vermells
quan llencen les
escombraries on no toca

“

C

antava La Trinca que “hi ha rius d'un groc tinyós, n'hi ha d'un tornassol oliós, n'hi ha d'un
caqui llefiscós i és que de porqueria n'hi ha
de tots colors”. A la mateixa cançó –un cert
al·legat ecologista i, alhora, sàtira d’un país avergonyit i acomplexat que aspirava a formar part de
l’Europa moderna–, deien que als rius es podien trobar “cadàvers de gallina, llaunes de tonyina i raspes
de sardina”, però no feien cap referència als microones. Potser perquè, a principis dels anys 80, hi havia
molt pocs aparells i eren més cars que un Seat 127.
En canvi, es veu que ara sí que pots trobar microones a la llera del Besòs fent companyia a altres deixalles voluminoses clàssiques com neveres, portes, cadires o rodes de camió. Qui llença aquestes coses al
riu? No entenc com algú pot tenir la poca consciència ecològica, la manca d’empatia social i el nul sentit de la higiene per llençar al riu un matalàs o una cadireta infantil de cotxe. Tothom sap que els ànecs i les
llúdrigues no dormen al llit ni viatgen en automòbil!
El Parc Fluvial del Besòs ha significat la recuperació
de tot el tram final de la conca d’un riu que fa mig segle era considerat un dels més contaminats d’Europa pels seus abocaments industrials i domèstics.
Amb una superfície total de 115 hectàrees, actualment
és un dels espais verds més importants de la regió metropolitana de Barcelona, i milers de ciutadans el visiten cada any per passejar, anar en bici o practicar
tota mena d’esports.
Però, malauradament, alguns tòtils segueixen
considerant la zona com un abocador i els voluntaris
de Marea Verde SAB –un grup de veïns de Sant Adrià
de Besòs que reivindiquen una ciutat verda i sense contaminació– s’han trobat, amagats entre els canyissars,
tamborets, parts de sofà, gàbies per a conills, bidons
industrials i, fins i tot, una tanca municipal de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda que encara
estan buscant els urbans.
Les deixalles que apareixen allà fruit del sexe furtiu i dels botellots són una marranada, i les dels ionquis, a més, comporten un perill per a la salut, però puc
entendre el pim-pam del moment i que, amb les presses i l’estat eufòric més o menys artificial, t’oblidis de
recollir els preservatius, els pantalons, les ampolles o
les xeringues. Ara bé, abandonar un electrodomèstic
implica ja traïdoria i, molt possiblement, nocturnitat.

Flaixos

@CharliiePee: El primer cop que em van
apuntar a una competició de natació, vaig
preguntar: “Però qui guanya? Qui arriba primer o qui neda millor?”. Això explica qui soc.
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Turisme | Nou hotel a la plaça Europa

Setembre 2021

L’Hospitalet va inaugurar el 6 de setembre el primer hotel que la marca
Hampton by Hilton ha obert a Catalunya, i el segon a Espanya. L’establiment
té 11 plantes i un total de 241 habitacions. Està ubicat a la plaça Europa.

L’Escola Sanfeliu tem pel futur:
“Aquest any és a caixa o faixa”
» La direcció del centre promet “esforços” per evitar el tancament
» Educació atribueix la baixada de la matrícula a un fet puntual
Francisco J. Rodríguez
SANFELIU
L’Escola Sanfeliu segueix al peu
del canó. I és que el centre obrirà les portes aquest curs malgrat
la pèrdua del concert a dos
grups –a P3 i a primer de Primària– per la baixada de la matrícula,
fet que deixa l’escola en una situació delicada. “Tenim un curs
per poder veure’n la viabilitat”, expliquen a Línia l’H des de la direcció del centre. “Aquest any és
a caixa o faixa”, remarquen.
Fundada el 1960 per donar
resposta a les onades migratòries, l’escola dona un servei molt
necessari a un barri en expansió.
De fet, el seu tancament suposaria deixar un nucli de prop de
7.000 habitants amb només una
escola, la pública, que no podria
fer-se càrrec de tots els infants de
la zona. Per això, des del centre

La comunitat educativa fa pinya. Foto: Twitter (@EscolaSanfeliu)

han promès “esforços” per evitar-ne el tancament.
En aquest sentit, els professors han cedit una hora per fer
classe. “Això és molt, perquè es
poden fer desdoblaments i activitats extres”, assenyalen des de
la direcció. Tanmateix, avisen
que estan començant el curs
“coixos”, ja que enguany han
passat de 14 a 12 docents. Per
aquesta raó, demanen ajuda al

departament d’Educació perquè no els deixi caure.
En declaracions a Línia l’H,
la directora de Serveis Territorials, Susana Naranjo, assegura
que visitarà aviat el centre i el
barri per conèixer les seves problemàtiques, i atribueix la baixada de la matrícula a un “fet circumstancial”. “Hem d’esperar
que el curs vinent pugui tenir
una bona demanda”, afegeix.

‘L’urbanisme tàctic’a l’estil
Colau arriba al municipi

Foto: Twitter (@aavvct)

URBANISME4A principis de
mes operaris municipals van
instal·lar a la frontera amb Barcelona senyalització considerada ‘d’urbanisme tàctic’, tal com
s’ha portat a terme darrerament
a la veïna Barcelona.
D’aquesta manera, les pintades a terra que marquen les zones d’estada per a vianants arriben a l’Hospitalet. En concret,
s’han implementat a la carretera de Collblanc, entre el carrer

Llobregat i Riera Blanca. L’Associació de Veïns de CollblancTorrassa va celebrar fa uns dies
l’actuació amb certa ironia:
“Todo lo bueno se pega”.
Per altra banda, també s’ha
habilitat un carril bus-bici a tota
la via. Aquesta actuació forma
part d’un projecte metropolità
que aplega Barcelona, Esplugues i l’Hospitalet. A més, s’ha
aconseguit avançar en la pacificació de la carretera de Collblanc.

L’H és la tercera ciutat amb
el lloguer compartit més car

HABITATGE4Llogar una habitació en un habitatge compartit
costa de mitjana uns 335 euros
a l’Hospitalet, el que la col·loca
com la tercera ciutat de Catalunya amb el preu mitjà més car a
l’hora de compartir un pis, per
darrere de Barcelona (418 euros)
i Badalona (385 euros).
Aquesta és una de les dades
que ofereix l’estudi ‘Habitatges
compartits a Espanya 2021’, elaborat per Fotocasa basant-se en
els preus de l’habitatge de lloguer
corresponents al mes de juny
dels darrers cinc anys.

Sense anar més lluny, Catalunya és el territori de l’Estat on
llogar una habitació en un pis
compartit és més car, amb 398
euros de mitjana. La segueixen
la Comunitat de Madrid, amb
371, i les Illes Balears, amb 356.

CATALUNYA, A L’ALÇA
A més, el Principat ha experimentat el segon creixement més
destacat, del 25% en cinc anys,
seguida del País Valencià –amb
267 euros de mitjana, un 24%
més– i Galícia –235 euros, el que
suposa un 21% més–.

Homenatgen els millors
alumnes de la selectivitat

Foto de família amb els alumnes homenatjats. Foto: Ajuntament

EDUCACIÓ4L’Auditori Barradas va ser l’escenari escollit el 7
de setembre per fer un reconeixement molt especial als 27
alumnes de la ciutat que van superar les Proves d’Accés a la
Universitat (PAU), la selectivitat,
amb notes superiors al 9.
Destaca per sobre de tots el
9,7 que Elena Tejero, de l’institut Vilumara, va treure a les
proves el juny. De fet, el seu centre és un dels dos amb millors
notes de tota la ciutat: el Joan
XXIII, escola concertada, té cinc
alumnes per sobre del 9, men-

tre que el Vilumara en té tres.
Tots ells van rebre el reconeixement de familiars i representants institucionals. L’alcaldessa Núria Marín va destacar la
seva feina i constància. “Les
vostres notes són el resultat,
amb l’ajut dels vostres professors i de les vostres famílies, del
vostre esforç i sacrifici”, els va dir
durant l’entrega de les 27 mencions d’excel·lència.
Abans de l’acte, Marín i el regidor d’Educació, David Quirós, van conversar amb alumnes
reconeguts en anys anteriors.
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La cultura que enamora:
torna Per Amor a L’Hart

ESPECTACLES4El festival Per
Amor a L’Hart va ser un dels
comptats programes culturals
que no van faltar a la seva cita l’any passat. Eren temps d’elevades
xifres de contagiats i de rigoroses restriccions per al món de la
cultura. L’esforç dels organitzadors del festival, però, i l’aposta
municipal per tirar-lo endavant
i no cancel·lar-lo van permetre
gaudir els hospitalencs d’uns
dies de dansa, circ i música en
viu, després d’un estiu estrany
caracteritzat per les restriccions
en la mobilitat.
Un any més tard, el festival
torna amb forces renovades i ja
escalfa motors per omplir la Remunta d’espectacles enèrgics i
virtuosos. Ho farà del 16 al 18 de
setembre, amb una programació
diversa en la qual costa destacar
un espectacle per sobre dels altres. Cal remarcar, tanmateix, Els
Galindos i la seva nova criatura,
M.D.R –o mort de riure–, que
suposa un retrobament de les
arts de carrer amb una companyia consolidada en el panorama
circense català.
Seguint amb l’àmbit del circ,
cal no oblidar l’espectacle Lume
de la companyia Du’k’to, que posarà tota la carn a la graella, o a
l’escenari, millor dit, amb acrò-

Elias Aguirre portarà el seu Flowerhead al festival. Foto: PALH

bates, malabars i números aeris
que representaran la metàfora de
mirar-se en un mirall.

UNA MICA DE TOT
Una altra proposta que barreja
música i teatre la portarà el grup
Always Drinkin Marching Band,
que presenten Satisfacshow, un
espectacle hilarant i virtuós de
músics que transiten del jazz al
rock, passant pel pop i arribant
fins al punk.
La dansa contemporània
també tindrà el seu espai, amb
actuacions com la d’Elias Aguirre
i el seu Flowerhead, un número
inspirat en l’enigmàtica obra del

pintor El Bosco, que mostra el
plaer d’allò que és efímer i la fragilitat dels ecosistemes.
Per la seva banda, la música
que acompanyarà el festival va a
càrrec del músic veneçolà Lenin
Jiménez, àlies Güiroloco, i la
seva banda de salsa que versionen temes punk nacionals i internacionals. El grup The Goliards Collective, on hi és present
el Taller de Músics de Barcelona,
també posarà música a un esdeveniment impulsat per Bipol·art que vol donar suport a la
cultura de proximitat i fer de mitjancer perquè projectes culturals
de qualitat arrelin a la ciutat.

línial’H.cat

Flamenc i patrimoni
es donen la mà a L’Herència

CULTURA4Fins al 19 de setembre, edificis i espais emblemàtics
de la ciutat d’un alt valor patrimonial es convertiran en escenaris d’espectacles de flamenc.
Ho faran en el marc del festival
l’Herència, una proposta que
busca establir un diàleg entre
l’arquitectura, el patrimoni i un
art, el flamenc, que té a l’Hospitalet una ciutat fèrtil amb diverses penyes consolidades.

Amb tot, aquesta proposta
artística portarà 10 espectacles
de dansa i música a vuit espais
del municipi, que són Can Trinxet, la biblioteca Tecla Sala, Torre Barrina, l’ermita de Bellvitge,
el col·legi Sant Josep Obrer, la
masia Can Colom i l’Harmonia.
El vuitè indret és el Teatre Joventut, a on Ana Morales estrenarà el dia 19, per primer cop a
Catalunya, En la cuerda floja.

Un miler de veïns, a l’espera
d’obtenir una plaça a l’FP

EDUCACIÓ4La demanda de places de Formació Professional
(FP) ha superat amb escreix l’oferta per al present curs. És una
situació que afecta tot Catalunya, on es calcula que més de
20.000 persones es podrien quedar sense plaça. D’aquests, més
d’un miler són de l’Hospitalet. Segons dades facilitades per CCOO,
a la ciutat han quedat desateses
586 sol·licituds per cursar cicles
de grau mitjà -el 42% del total- i
492 de grau superior -el 33%-.
Per tal de pal·liar aquesta situació, Educació va anunciar un
període de preinscripció extraordinari per a FP, que va tenir lloc
entre el 8 i el 10 de setembre i que

oferia 6.539 places, mentre que els
alumnes que en quedin fora podran matricular-se a l’Institut
Obert de Catalunya. La Generalitat s’escuda en els efectes de la
pandèmia i els ERTO, mentre que
des dels sindicats critiquen la
poca previsió del Govern. En
aquest sentit, des de CCOO l’Hospitalet argumenten que calen 33
grups nous a la ciutat per respondre a l’elevada demanda.
Per altra banda, el grup municipal de Ciutadans ha presentat una bateria de preguntes al
govern municipal sobre la reunió
que van mantenir Ajuntament i
Educació el passat dia 3 per
abordar la qüestió.

D
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ia 26 d’abril del 2020.
Què va passar? Per
què és tan important
aquesta data que probablement no transcendirà? És
un dels dies més destacats de la
història recent de la infància catalana. El govern espanyol va decretar que els menors de 14 anys
podien tornar a sortir al carrer
després d’haver-se passat 43
dies tancats a casa. Un milió de
nens i nenes deixaven enrere
l’enclaustrament.
A Catalunya, els menors de 0
a 5 anys ho podien fer de les 11
a les 13 hores, mentre que per als
de 6 a 13 la franja reservada era
la de les 16 a les 18 hores. Tots
ells podien sortir de casa sempre
que anessin acompanyats d’un
adult i, segons recomanava la
Generalitat, calia evitar “entrar
a comerços amb infants”, com si
els nens i les nenes fossin éssers
incontrolats. “Si et trobes amb un
amic, recorda que no us podeu
abraçar, donar la mà ni fer petons”, recalcava el protocol.
UNA HISTÒRIA INFANTIL
La gestió de la infància durant tota
la pandèmia ha estat un tema
controvertit. Des de diferents espais s'ha considerat que ha estat
trufada d'adultcentrisme. És a
dir, els adults han dictat el que havien de fer els infants sense preguntar-los res. Segons explicava
el doctor en Educació Daniel Ortega en un article a Social.cat, durant els últims temps s'ha tractat
els menors d'edat d'una manera
“paternalista sense tenir en compte ni la seva opinió, ni la seva percepció ni els seus anhels”.
Una altra data a recordar: 14
de setembre del 2020. La temuda tornada a les escoles després
de la primera fase de la pandèmia.
Tot feia preveure que el nombre
de contagis es dispararia amb la
recuperació de les classes presencials. Malgrat això, l'experiència ha demostrat que, tot i l'anomalia –mascaretes, grups
bombolla, normes higièniques o
baixes del professorat–, el curs es
va poder fer amb força normalitat. Durant els mesos de classe,
només un 5,3% dels infants i
dels adolescents van ser positius,
i només un 2% de les escoles de
tot el país van haver de tancar per
contagis. “Mantenir les escoles
obertes ha estat molt beneficiós,
perquè els centres educatius han
explicat millor que ningú què és
la Covid-19”, afirma Ingeborg
Porcar, directora tècnica de la
Unitat de Crisi de Barcelona (Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes
de la Facultat de Psicologia de la
UAB). Per a l'experta en psicologia, “tancar les escoles és un risc
per a la societat, ja que qui hi ha
millor per explicar una situació
com aquesta que els mestres?”.
Si els infants escrivissin la
història, hi hauria dues dates
més per assenyalar: el 23 de
novembre del 2020 i el 22 de febrer del 2021. Va ser aleshores
quan el Procicat va determinar
que estaven permeses les activi-
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El 26 d’abril del 2020 els infants van poder tornar a sortir al carrer després de passar-se 43 dies tancats a casa. Foto: Carola López/ACN

La pandèmia
menys escoltada
Sovint s’han gestionat les necessitats dels infants durant la pandèmia des d’una
perspectiva adultcèntrica, és a dir, sense comptar amb la percepció ni els anhels
dels nens i nenes. Ens preguntem com han viscut el confinament i les mesures
de restricció ara que comença el segon curs escolar sota l’ombra del coronavirus
tats esportives escolars no competitives, primer, i les activitats
de lleure, després. Van ser moments importants, ja que 3 de cada
4 escolars practiquen esports de
forma habitual i més de 120.000
infants i joves són integrants d'un
cau o esplai a Catalunya.
Última data en la història infantil recent: 13 de setembre
d’enguany. La tornada a les escoles es presenta de nou complicada. Es mantenen les mesures de seguretat amb alguns

canvis. Els vacunats no hauran
de confinar-se en cas de contagi a la seva classe i els controls de
temperatura als accessos dels
centres no seran obligatoris.
SÓN FELIÇOS?
Més enllà de les dates i dels canvis
legislatius que han afectat els infants, seguim sense conèixer com
ha estat per a ells l’últim any i mig.
Com s’han sentit? Com han canviat? Entenen el que està passant?
Porcar és taxativa quan afir-

ma que, a diferència de la idea
que globalment s’ha instal·lat,
l’experiència no sempre ha estat
traumàtica. “Si parlem de menors, cal distingir entre tres grups
d’edat: els que tenen de 0 a 7 anys,
els que tenen entre 7 i 12 anys i els
adolescents, que són un tema a
part i ho han passat molt malament”, considera l’experta. En el
primer dels grups, el confinament es va presentar de manera
ambivalent. Estem parlant d’una
edat en la qual es fan els primers

llaços de socialització i s’aprenen
els hàbits, dos elements que la
pandèmia va empitjorar. Tot i
això, “el confinament va comportar tenir més disponibles els
pares, i això, encara que no sempre, va ser positiu per als infants”, assenyala Porcar. Pel que
fa a la segona franja d’edat, la valoració del confinament va ser positiva. “Trobaven a faltar el grup
d’amics, però no havien d’anar a
l’escola, i això en una edat on es
comença a desenvolupar l’auto-
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En primera persona

n L’Ona té 9 anys, viu a Barcelona i
la seva vivència de la pandèmia,
com la de cada infant, és única. Per
això no podem extrapolar la seva
experiència a la de la resta de nens i
nenes de Catalunya. Amb tot, el que
explica demostra que no sempre
s’ha escoltat suficientment els infants ni s’ha entès com estaven vivint la crisi sanitària.
Tot i la seva edat, reconeix que
ella va tenir sort, ja que va poder
passar el confinament en una casa a
fora de la ciutat. A més, la seva mare
és mestra, el seu pare teletreballava i

però quan havien de pujar a l’autobús podien barrejar-se, i això els costava molt d’entendre”, explica Juanma Martín, director territorial del Casal dels Infants a la Mina-Besòs.
Alguns nens i nenes que Martín
tracta “tenien la sensació de ser un
objecte, perquè les normatives canviaven sovint i algunes els semblaven incoherents”. Segons la investigadora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona Mari Corominas,
“quan els infants se senten ben escoltats pels seus entorns, també se
senten millor, més segurs i més autò-

els dos van mantenir la feina. Segons comenta, aquest any les vacances li han semblat curtes, perquè les
compara amb el temps que el darrer
curs va passar sense anar a l’escola.
Malgrat això, no tot el que ha
passat li sembla bé. “Durant el curs
ens van separar a les meves amigues
i a mi en tres classes diferents... I no
podíem jugar juntes al pati, perquè
érem de tres grups diferents”, explica. “Aquest curs ens han posat juntes”, afegeix convençuda de la millora que això suposa.
Tant ella com altres infants no
van acabar d’entendre mai aquesta
mena de decisions. “Havien d’estar
en grups bombolla a classe i al pati,

noms”. “Als infants no se’ls ha tingut
en compte”, rebla Martín.
L’Ona comença a estar cansada
de portar la mascareta, sobretot a
l’estiu, perquè té calor. Però tot i la
queixa, amb 9 anys és capaç de reconèixer que aquest neguit és poca
cosa si el compara amb el que altres
infants estan vivint. L’empatia infantil contrasta amb l’egocentrisme
de molts adults. “Hi ha altres nenes
que no ho han passat gaire bé... A
una companya de classe se li han
mort els avis i els seus pares tenen
molta por”, diu. Una nena que s’assembla a alguns infants que Martín
descriu amb “ulls tristos i por de ser
un vector de contagi”.

Alguns infants tenen la sensació que durant
la pandèmia se’ls ha tractat com un objecte
amb normatives canviants i incoherents

nomia individual era positiu per
a ells”, considera.
Quan aquella època va acabar,
els infants van ser capaços d’interioritzar amb facilitat la nova situació d'excepcionalitat. “La incertesa i la preocupació dels pares
pel que fa a la feina sí que els va
afectar negativament”, diu Porcar.
En una línia menys optimista
se situa Mari Corominas, doctora en psicologia, salut i qualitat de
vida i investigadora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. “El confinament va tenir efectes negatius en totes les dimensions de les vides de tots els infants, però de manera diferenciada segons els contextos socials”, afirma. “Durant el confinament absolut, els infants van
enyorar poder estar amb els amics
i, sobretot, els que no tenen terrassa a casa seva també van trobar a faltar poder sortir al carrer
i estar a l’aire lliure”, afegeix.
Les dues psicòlogues coincideixen a assenyalar que la crisi sanitària també està suposant un
aprenentatge per als menors de 12
anys. “De la pandèmia han après
que cal cuidar-se i cuidar bé els altres per viure millor. Hem compartit valors de ciutadania i responsabilitat. Per als infants ha estat un aprenentatge entendre que

l’acceptació d’unes normes i els
comportaments individuals repercuteixen en el benestar col·lectiu”, afirma Corominas. “Han respectat les restriccions o comportaments que se’ls demanen”, diu.
Porcar també considera que la
pandèmia ha estat una bona oportunitat, però segons la seva opinió
no sempre ha estat aprofitada. “A
la nostra societat hi ha poca tolerància a la frustració perquè venim
de generacions que van néixer en
la postguerra i no han educat els
seus fills en aquesta línia”, explica la psicòloga.
Per entendre el que vol dir, serveix la història que relata dels seus
veïns: “Visc en un poble a fora de
Barcelona i al costat de casa hi ha
una parella jove amb dos fills”, comença. Quan es va decretar el confinament, tot i que hi havia unes
vinyes davant de casa seva on el
nen i la nena podien sortir a passejar, els seus pares van decidir no
fer-ho. “Ningú els hauria vist,
però van pensar que el missatge
que havien de transmetre als seus
fills era que si hi havia molts infants que no podien sortir de casa
perquè no tenien aquella sort,
ells tampoc ho farien”, segueix
Porcar. L’experiment pedagògic
volia fer entendre als infants el valor de la responsabilitat social.

“Per als infants,
la pandèmia ha servit
per entendre que
l’acceptació de normes
i els comportaments
individuals
repercuteixen en
el benestar col·lectiu”

Molts nens i nenes
van perdre la rutina
i el ritme del son,
i això va afectar
negativament la
seva escolarització,
la salut mental i
la relació amb els amics

L’ALTRA INFÀNCIA
Oportunitat, adaptació, educació. Si bé és cert que molts infants
han viscut una pandèmia menys
terrorífica del que se’ns ha narrat,
també ho és que als barris vulnerables la Covid-19 ha estat un
malson. Així ho apuntava aquest
juliol el Síndic de Greuges de Catalunya quan assegurava que la
pandèmia “ha tingut un impacte
especialment negatiu entre els
infants” i sobretot en aquells que
“estan socialment desfavorits”.
Vista sobre el terreny, la realitat és cruenta i dona fe de les diferències entre infàncies. Juanma
Martín, director territorial del Casal dels Infants a la Mina-Besòs,
explica que el confinament va suposar un abans i un després per
a molts dels nens i nenes dels
barris on treballa. “Al principi
molts van perdre la rutina i el ritme del son, i això va fer que la
seva escolarització es veiés molt
afectada”, diu. Molts es passaven
fins a altes hores de la matinada
jugant al mòbil i l'endemà no rendien. Lluny de desaparèixer,
aquestes dinàmiques no van marxar quan va acabar el confinament. “Per exemple, un nen de 10
anys se'n va a dormir a les 6 de la
matinada, es lleva a les 12 i menja a les tres... Si hi ha desordre, la

relació amb els meus iguals es desordena”, afirma Martín.
En gran part, aquesta situació
es produïa per la desestructuració
que existeix en algunes famílies
d’aquests barris. “En un pis de 40
metres quadrats hi poden viure
cinc persones, i això ha fet que les
relacions entre adults i infants es
tensessin”, considera el director
del Casal dels Infants. Així, la
pandèmia també ha fet aflorar
trastorns mentals que fins aleshores no havien sortit a la superfície. “Tot i que és una paradoxa,
ja que es tracta de barris on la bretxa digital és alta, hem vist com, a
més de casos d'ansietat o depressió, ha augmentat l'addicció a les
pantalles”, diu Martín.
“La pandèmia ha servit per accelerar i visibilitzar processos que
ja existien”, recalca. Entre els més
recurrents, la desafecció cap a l’educació formal d'algunes famílies
vulnerables. “Moltes tenien por i em
deien que a l'escola hi ha massa gent
i per això no hi duien els fills”, sentencia Martín. I és que la pandèmia
ha tensat les costures d’una societat desigual.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Política | David Fernàndez participa en un acte d’Òmnium

L’exdiputat de la CUP David Fernàndez va participar el dia 8, amb Marina Gallés i Mercè
Barceló, en un acte d’Òmnium al parc de Can Creixells, davant del Vilumara. La xerrada, sota
el títol ‘Fem-nos lliures, per un país lliure’ va ser conduïda pel periodista Ignasi Escudero.

La Farga obre la temporada
de fires amb una oda al Japó
SALONS4El cente d’activitats de
la Farga va tornar a posar-se en
marxa després de l’aturada estival el cap de setmana del 4 i 5 de
setembre amb el Japan Weekend, un saló dedicat a tot allò
relacionat amb la cultura japonesa. Enguany complia la seva
quinzena edició, que no va defraudar els fans que van venir de
tots els racons de la metròpoli
per gaudir de dos dies de manga, anime i altres aspectes dels
costums i l’oci del país oriental.
L’edició d’enguany estava
marcada per les restriccions de
la covid-19, i és per aquesta raó
que les entrades van haver d’estar regularitzades amb una hora
que marcava l’accés al recinte.
EL JAPÓ, A LA FARGA
I un cop a dins, els fans de l’univers nipó van poder gaudir de
xerrades, venda de productes,
exhibicions, jocs i tallers diversos. Així mateix, la presència
de YouTubers, animadors i il·lustradors que tenen en comú el seu
amor per tot allò que prové del

Recollida de firmes en contra
del projecte de Cosme Toda

URBANISME4La plataforma
Stop Massificació, que s’oposa a
les promocions urbanístiques
que s’estan construint al solar de
l’antiga fàbrica Cosme Toda,
està recollint signatures al carrer
en contra d’un projecte constructiu que considera “insostenible i obsolet” i que projecta aixecar-hi uns 900 pisos.
Per aquesta raó, la plataforma està habilitant taules a dife-

rents barris de la ciutat per informar sobre el projecte urbanístic i aconseguir suports veïnals més enllà de Sant Josep.
El projecte de la Cosme Toda
es va aprovar el 2008, però ha
saltat a escena en l’últim any
amb l’aparició de moviments
veïnals en contra, que argumenten que els pisos nous suposarien un increment de població que el barri no pot digerir.

Mor un home al carrer
Príncep de Bergara

El ‘cosplay’ va ser la tònica del cap de setmana al barri. Foto: La Farga

país del sol ixent, va animar
unes jornades que van posar
color als voltants de la Farga,
amb centenars de fans o otakus
disfressats dels seus personatges
favorits, o millor dit, fent cosplay. Una presència que, de retruc, va animar els restaurants
propers a la Farga, que van fer
bons números de caixa.

Pel que fa als convidats al Japan Weekend, va destacar la
presència dels il·lustradors LucaB Art, Xuri Fenton, Gema
Vadillo i Kaos, o els youtubers
Ivart, Hoxy Anime, El Bleda &
Vulvaverde, Wade Otaku, Umaru-chan o El Quinto Emperador,
que va agrair a les xarxes l’esforç
i la feina per fer realitat el saló.

SUCCESSOS4Segueix la investigació per la mort d’un home el
passat diumenge dia 5 al carrer
Príncep de Bergara. La víctima
havia estat conduint de manera
temerària per aquest carrer del
barri, fins que va patir un accident en topar amb una peça de
mobiliari urbà.
El conductor no va resultar
ferit, i dos agents de la Guàrdia
Urbana fora de servei, així com
una infermera que hi passava en

aquell moment, van intentar
ajudar-lo. L’home, que segons
els agents mostrava una actitud
violenta, va ser retingut pels
agents i, seguidament, va entrar
en parada cardiorespiratòria.
Els serveis d’emergència no
van poder fer res per salvar-li la
vida. Fonts municipals han assegurat que l’actuació dels agents
va ser correcta. Com marquen els
protocols, els Mossos d’Esquadra
s’han fet càrrec de la investigació.
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Santa Eulàlia
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Patrimoni | Una reforma del Pont d’en Jordà que no convenç

El Grup de Patrimoni ha expressat els seus dubtes sobre les reformes del Pont d’en Jordà, una
infraestructura del 1935 inclosa en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, que a parer seu en
“malmeten l’estètica”. El consistori va tirar endavant les obres per evitar accidents entre els vianants.

Setembre 2021

Polèmica pel lloguer de la biblioteca
» La baixada del preu del local on hi havia l’espai encén els veïns, que acusen el consistori de mala gestió
» Fonts municipals eviten valorar l’import i consideren que el barri en té prou amb el Bibliomercat
Francisco J. Rodríguez
SANTA EULÀLIA
El març, el barri de Santa Eulàlia, de 44.000 habitants, es va
quedar sense la seva biblioteca,
ubicada des de feia dècades al
carrer Pareto. Des del consistori van al·legar que l’edifici no reunia “les mínimes garanties de
seguretat i d’accessibilitat”. Així
ho va argumentar el regidor de
Cultura, David Quirós, en resposta a una pregunta que el
grup d’ERC va entrar al Ple.
El regidor va anunciar, a
més, que estaven treballant amb
la Diputació per tirar endavant
un projecte de Bibliomercat, valorat en 80.000 euros i que proposa un servei de préstec i intercanvi de llibres en dues parades del mercat. I el que és més

important, Quirós va assenyalar
que el local no era de propietat
municipal i que tenia un “cost
considerable”, que va xifrar en
7.300 euros de lloguer al mes.
La sorpresa, o no, ha vingut
quan des de Som Santa Eulàlia
han descobert que el local que
allotjava la biblioteca està penjat en un conegut portal immobiliari a un preu de lloguer de
3.900 euros, 3.400 euros més
baix del que pagava el consistori. “Quin tipus de gestió econòmica estaven fent?”, es pregunta Cristóbal Ortega, portaveu de
l’associació veïnal, en declaracions a aquesta publicació.
Línia l’H ha comprovat que
es tracta del mateix local, consultant a la immobiliària que
en gestiona el lloguer i comparant les fotografies de l’immoble
amb llibres i sense. Amb tot, els
veïns estan “sorpresos i dece-

La decisió municipal de tancar la biblioteca del barri va aixecar polseguera: Foto: Twitter (@AVVSomSEulalia)

buts”, diu Ortega, que creu que
el consistori podria haver negociat una rebaixa del lloguer amb
el propietari per evitar-ne el
tancament. Tanmateix, la intenció municipal no va ser mai
negociar amb la propietat. Així
ho han precisat a Línia l’H fonts
municipals, que no entren a va-

Successos | Investiguen la mort d’un veí del barri

Els Mossos investiguen la mort d’un veí del barri el cos del qual va ser localitzat en un local per agents
de la Guàrdia Urbana a principis de mes. El cadàver presentava un avançat estat de descomposició,
fet que va impossibilitar determinar les causes de la mort. La víctima vivia en condicions de precarietat.

lorar el que digui o faci un privat
amb la seva propietat. A més, reiteren els arguments del març,
quan van apuntar al fet que l’edifici no reunia les mínimes condicions. Consideren, a més, que
el Bibliomercat cobreix les necessitats del barri i no es plantegen reobrir la biblioteca. Or-

tega, però, hi veu una “decisió
política” al darrere i lamenta
que el consistori no hagi invertit en la millora del local.
Per últim, titlla el Bibliomercat “d’insultant per al barri”,
ja que no compleix, a parer de
l’associació, amb la tasca de cohesió social d’una biblioteca.

Bellvitge | El Gornal

Una Festa Major sense servei
especial de Guàrdia Urbana
Francisco J. Rodríguez
BELLVITGE
La Festa Major de Bellvitge d’enguany ha estat caracteritzada
per una certa tornada a la normalitat després d’un any i mig de
pandèmia, per la nova ubicació
de les atraccions –a l’espai reservat per al Circ del Sol, al costat del camp de futbol– i per l’absència del servei especial de Guàrdia Urbana el primer cap de
setmana, els dies 4 i 5.
Així ho ha denunciat el sindicat SPL-CME del cos policial,
que ha assegurat que enguany no
hi ha hagut cap dispositiu especial durant el primer cap de setmana de festes “perquè el consistori no té diners per pagar-lo”.
Una font policial així ho ha corroborat a Línia l’H, mentre que
el grup municipal de Ciutadans
ha elevat una bateria de preguntes al govern municipal inquirint els motius d’aquesta sig-

La jornada de debat va tenir lloc al Centre Cultural. Foto: Línia l’H

La Festa Major de Bellvitge ha estrenat nova ubicació. Foto: Cs

nificativa absència. “La inseguretat i l’incivisme són percebudes com els principals problemes
de la ciutat per part dels ciutadans, ha avisat Miguel García,
portaveu del grup taronja, que ha
dit que volen saber si el govern
ha garantit un dispositiu adequat
tant a les festes del barri com al
conjunt del municipi.
“PERCEPCIÓ CANVIANT”
Per la seva banda, fonts municipals han expressat a Línia l’H

que tot es tracta d’un canvi de
“percepció de la prestació del
servei”, a causa de la “nova configuració” dels espais de la festa
i a la nova ubicació, en un recinte
“acotat” i amb un control d’accessos gestionat per l’organització de les festes. Amb tot, les mateixes fonts informen que “el
nombre d’agents ha estat proporcionat al nou format de les
festes” i que s’està treballant
“de forma coordinada” amb el
cos de Mossos d’Esquadra.

Les entitats esperen el procés
participatiu del PDU Granvia

URBANISME4El teixit associatiu local està a l’expectativa que
l’Ajuntament i el Consorci per a
la reforma de la Granvia presentin una proposta de procés
participatiu per reformular el
PDU Granvia, un macroprojecte urbanístic que ha estat tombat
dues vegades als tribunals.
Així es va anunciar al juny
després que el Ple aprovés una
moció d’ERC i En Comú que reclama obrir un procés de participació i una taula de treball
per debatre el PDU.

A l’espera que presentin alguna proposta, No més Blocs, la
Saboga, l’Associació de Veïns
Independent de Bellvitge i Ni un
pam de terra, van celebrar una
jornada de debat al Centre Cultural el passat dia 6, on van posar sobre la taula la necessitat
que el procés resultant sigui
“transparent i simètric”. “El PDU
ha de ser una proposta més, no
pot ser PDU sí o sí”, van plantejar els organitzadors de l’acte.
La pilota, per tant, és ara a la
teulada del consistori.
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Salut | Nous punts de vacunació sense cita prèvia

El departament de Salut ha habilitat nous punts de vacunació contra la covid-19 sense
cita prèvia. S’hi pot anar fins al 30 de setembre, en diferents horaris. Són l’EAP i el
mòdul del parc dels Ocellets i el Centre Municipal Ana Díaz Rico, als Blocs Florida.

Morad porta la veu de la
perifèria a l’Estadi Olímpic

MÚSICA4El raper de la Florida
Morad va penjar el cartell d’entrades esgotades el 4 de setembre en el seu concert a l’Estadi
Olímpic en el marc del Share
Festival. El músic, fill de la Florida, va tornar a estar acompanyat de la gent del seu barri a sobre de l’escenari: els mateixos
nens i nenes que surten contínuament als seus videoclips.
El concert, d’una hora aproximada de duració, va complir
les expectatives dels fans, malgrat les limitacions d’aforament
per la covid. L’alegria i la celebració van comportar un moment de desbordament, però,
que el mateix raper es va encarregar d’aplacar.
LA MÚSICA DELS MARGES
Morad va oferir el seu repertori de cançons que retraten com
pocs la vida a la perifèria: La calle y su clase, Aguantando i
Normal, entre altres, van tornar

Una imatge dels preparatius per tancar el parc. Foto: Ajuntament

Morad durant la seva actuació a l’Olímpic. Foto: Share Festival

a posar sobre la taula les dificultats diàries dels barris més
empobrits de la metròpolis.
Els seus seguidors o mecs de
la rue MDLR –nois del carrer,
com els agrada autodenominar-se– van vibrar amb les lletres carregades de reivindicacions de Morad, que porta a escena una música que s’apropa a
la que es fa als afores de París,
a les banlieues. Sigui com sigui,
el cantant s’està convertint en un

fenomen que ja ha fet el salt als
grans escenaris, després d’haver
iniciat la seva carrera gràcies al
boca-orella i a les xarxes socials.
Tanmateix, la seva figura
està envoltada de polèmica: al
juliol va ser detingut per saltarse el toc de queda, mentre que
a l’agost la gravació d’un videoclip seu va acabar amb aldarulls
amb la policia. Hi ha veïns, a
més, que l’assenyalen com inspirador d’actes incívics.

Urbanisme | Una zona verda a l’antiga fàbrica SAS

L’Ajuntament convertirà en una zona verda l’espai que deixi lliure l’antiga fàbrica
SAS, ubicada a la confluència de la ronda de la Torrassa i el carrer Campalans. El
solar, de 940 metres quadrats, està qualificat de zona de renovació urbana.

El parc dels Ocellets tanca
a les nits per l’incivisme

EQUIPAMENTS4El consistori
ha anunciat que tanca el parc
dels Ocellets durant les nits
per evitar els problemes de
convivència entre el veïnat.
D’aquesta manera, s’ha establert un horari d’ús que permetrà clausurar la zona verda
de 9 o 10 de la nit -segons sigui
horari d’hivern o d’estiu- fins a
les 8 del matí de l’endemà.
Per fer-ho possible s’ha
col·locat una tanca perimetral de

245,60 metres que envolta completament el parc. Hi ha portes
integrades, que són les que permetran obrir i tancar l’equipament segons l’horari.
Des del consistori recorden
que es tracta d’una petició dels
veïns per posar fi a l’incivisme
que s’hi viu quan baixa el sol.
El pressupost del tancament ascendeix a 65.684 euros
i forma part dels pressupostos
participatius.

Collblanc | La Torrassa

El ‘laberint del faune’ hospitalenc
» El castell de Bellvís inspira un cineasta local per crear un film fantàstic ambientat en la postguerra
» Reunim l’autor del projecte, Sergi Páez, amb Rafael Algarra, un veí que va viure a l’interior de l’edifici
Franciso J. Rodríguez
LA TORRASSA
L’Hospitalet, anys 40. La pobresa i la repressió franquista de
postguerra colpeja durament
un barri, la Torrassa, que durant
anys havia estat epicentre de l’anarquisme català. Sense anar
més lluny, hi ha qui diu que anys
enrere rebia els barcelonins que
travessaven la Riera Blanca amb
el cartell ‘Cataluña termina
aquí’, una anècdota apòcrifa
que n’explica el context migratori i social. Una dècada més
tard, la penúria inunda el barri
i, per si era poc, comencen a haver-hi desaparicions d’infants
acompanyades de la visió d’una
figura esgarrifosa que hi passeja a les nits...
Aquests són els principals
elements del projecte El castell
al final del camí, obra del ci-

neasta i creador hospitalenc Sergi Páez que agafa com a referència un enclavament amb una
càrrega històrica i social molt important: el castell de Bellvís.

INTERCANVI GENERACIONAL
La idea està desenvolupada i
llesta per ser produïda i convertir-se en un film o una sèrie. En
plena recerca de productors, ens
reunim davant de la fortalesa medieval amb Páez i Rafael Algarra, membre fundador de la plataforma Defensem el Castell. Algarra és un pou d’anècdotes,
atès que va néixer i viure a l’interior del castell, quan encara li
deien Casa de la Torrassa.
I és que els records dels
membres de la plataforma han
ajudat en un projecte de cinema
fantàstic que ja va rebre un premi al Festival de Sitges del 2019,
en concret el de Best Promising Director –director més prometedor–. Clarament inspirat

Páez i Algarra compartint impressions i records sobre el castell durant la trobada. Foto: F.J.R.

per títols fantàstics com El laberinto del fauno, un film ambientat en plena postguerra i
dirigit per Guillermo del Toro,
Páez considera aquest gènere
un filó per explicar la història.
“S’haurien de fer més pel·lícules
així”, comenta. Algarra, per la
seva banda, coincideix amb Páez

i reconeix que quan els avis expliquen una història als infants
apliquen “un pèl de fantasia”.
“Entra millor”, diu, sorneguer.
El projecte, entre altres, vol
fer valdre el patrimoni local, en
aquest cas el castell de Bellvís, i
explicar-lo a les noves generacions. Una tasca que l’Ajunta-

ment sembla no assolir degudament, segons reitera Algarra.
Acabem la trobada interessant-nos pels suposats fenòmens paranormals del castell. Algarra comenta alguna cosa sobre
sorolls i una bruixa. I somriu.
És cert. Amb la fantasia tot
entra millor.
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Futbol sala | El Bellsport, campió del Ciutat de l'Hospitalet

El conjunt d'Antonio Mesa va golejar per 5-1 l'Escola Pia Sabadell en un partit que es va resoldre
en l'últim quart d'hora i disputat el passat dia 4 al Poliesportiu Municipal Bellvitge Sergio
Manzano. El Bellsport debutarà aquest cap de setmana a Segona B contra el Cerdanyola CF.

Joan Verdú, un cas excepcional
» El migcampista del CE L'Hospitalet té el mateix representant (Màgic Díaz) des dels 16 anys
» “Fa molts anys que m'identifico amb l'Hospi perquè juga bé i vol ser protagonista”, confessa
Toni Delgado
L’HOSPITALET

L’aparició del nom dels jugadors
a les samarretes i la retransmissió de tots els partits a la televisió van canviar per sempre
el sentit i la mirada del futbol. El
cas de Joan Verdú (Barcelona,
1983), que té el mateix representant (Màgic Díaz) des dels 16
anys, és excepcional.
I precisament va ser Màgic
Díaz qui l’anava informat de
l’interès del CE L’Hospitalet
per ell. “Per una cosa o una altra, fins ara no ha pogut ser.
L’Hospi va ser una de les opcions que em sortien durant els
mesos que tornava de la Xina,
que té un calendari de competició diferent”, reconeix Verdú,
presentat el dia 1 a l’Acollidora.
“Ens vam entendre de pressa.
Fa molts anys que m’identifico
amb l’Hospi, que juga bé i vol

ser protagonista. Compartim
mirada”, afegeix.
Format a la Masia i amb alguna presència puntual al primer
equip del Barça, el migcampista va viure la seva experiència
real a l’elit a un Dépor amb menys poder econòmic que donava
veu als joves. “Hi vaig créixer
molt. Tenia més ganes que pressió”, recorda. A La Corunya va
connectar sobretot amb Miguel
Ángel Lotina: “Sempre va apostar per mi i em va ajudar dins i
fora del camp. És un entrenador
que m’ha marcat”.
Al següent destí, el RCD Espanyol, va jugar els seus millors anys a l’elit: “Va ser on em
vaig sentir més important. Vam
reunir un molt bon grup amb
Sergio García i companyia”. Després, Betis, Baniyas (Emirats
Àrabs) i una efímera estada a la
Fiorentina, on va arribar l’últim
dia del mercat de fitxatges, quan
l’equip ja havia jugat tres partits
de Lliga. “Els meus esforços no

Joan Verdú celebra el seu gol en l’amistós contra l’AE Prat (1-1). Foto: CE l’Hospitalet

es traduïen en minuts i vaig
marxar perquè necessito jugar i
passar-m’ho bé”, diu.

JORDI VINYALS
Objectius que sí que va complir al
Llevant, però, sobretot, al Qingdao xinès, amb un cos tècnic català capitanejat per Jordi Vinyals,

extècnic del CE L'Hospitalet:
“Em va transmetre una proposta atractiva, ofensiva, de possessió i bon tracte a la pilota amb què
m’identifico”. La seva penúltima experiència havia estat tornar
a compartir vestuari amb Sergio
García al CF Montañesa. “El descens va ser molt dur. Espero que

tornin aviat a Tercera”, desitja.
“Tinc una edat i sé que la retirada s’apropa, però el cap encara
em diu que conservo la il·lusió i
l’energia”, confessa Verdú, a qui
li falta un any per treure’s el títol
d'entrenador. La seva màgia continuarà a les banquetes i amb
Màgic Díaz al seu costat.
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Neix Espai.Mèdia
» El Grup Comunicació 21 impulsa el primer diari sobre la indústria espacial de Catalunya
» El nou mitjà vol contribuir a la plena consolidació de l'economia de l'espai al nostre país
COMUNICACIÓ4Espai.Mèdia
és el primer diari europeu de caràcter generalista i amb voluntat pedagògica centrat exclusivament en l’economia i la indústria de l’espai. Serà un punt
de trobada de tots els actors
institucionals públics, centres
d’investigació, empreses privades, investigadors i teòrics per
construir el lloc de referència des
del punt de vista de la gestió de
la informació i del coneixement
vinculats a l’estratègia New Space i al sector espacial.
És en aquest context que
neix el nou mitjà periodístic
que el Grup Comunicació 21 incorpora al seu conjunt de capçaleres per tal d’omplir aquest
buit informatiu que va en detriment de la plena consolidació de
l’economia de l’espai a Catalunya. El Grup ja ha demostrat
amb Exterior.cat, Comunicació21.cat o Línia el que és capaç
de fer, i ara afronta el nou repte amb més experiència.
El responsable d’Espai.Mèdia
és el periodista Quim Miró, amb
l’ambició d’informar cada dia
amb rigor i de manera planera
sobre totes les novetats que va-

gin produint-se al voltant del
sector espacial català. “Farem
que l’espai de comunicació català disposi d’un mitjà en llengua
pròpia que sigui referent en l’àmbit del sector espacial, una activitat de futur que generarà a
llarg termini canvis sistèmics en
els models d’organització social
i en la vida de les persones”,
afirma l’editor del Grup Comunicació 21, David Centol.
En definitiva, Espai.Mèdia
pretén facilitar la gestió del coneixement i sumar esforços als
del mateix Govern, als de les
empreses privades que participen
en l’estratègia New Space i als dels
centres d’investigació per convertir Catalunya en un referent de
la cultura i del sector espacial.
NEW SPACE
L’estratègia New Space, impulsada pel vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, vol posar en relleu una indústria d’alt
valor afegit que assenti les bases
del futur del país i que permeti
consolidar-lo com un indret de referència també en l’àmbit de l’economia de l’espai. Fins al 2025
es pretén que, gràcies a l’impuls

de les polítiques públiques i la
col·laboració amb el sector privat,
s’impulsi una nova indústria que
generi 280 milions de facturació
i creï 1.200 llocs de treball. El pinyol d’aquesta estratègia és l’Agència Espacial de Catalunya.
“Però aquest projecte, ambiciós i necessari –comenta l’editor David Centol–, presenta
dificultats directament relacionades amb el desconeixement
per part de la majoria de la població, fins i tot entre els sectors
més formats”. Certament, la
presentació del projecte general,
i més particularment el llança-

Espai.Mèdia s’ha estrenat el 13 de setembre del 2021. Foto: Espai.Mèdia

ment del primer nano satèl·lit
català, va provocar reaccions
d’escepticisme (més enllà de les
generades per la lògica de la confrontació política) que només
s’expliquen per la desinformació. Espai.Mèdia, doncs, pretén
ser útil per avançar en el coneixement de la indústria espacial, així com per multiplicar-ne
l’interès i les expectatives i fer visibles tots els passos que es van
produint a través d’una informació seriosa i responsable.
Malauradament, els mitjans
de comunicació no tenen com a
prioritat dedicar recursos que

facin possible l’existència d’un
flux de comunicació permanent
entre el mateix sector espacial, els
actors que en formen part i també la ciutadania.
La dificultat tècnica de la
matèria, i en conseqüència la necessitat d’invertir-hi recursos
continuats per part dels mitjans
de comunicació per poder entomar amb èxit el repte d’informar-ne de manera constant,
són elements que expliquen
aquest desert informatiu al voltant de la indústria de l’espai i les
seves potencialitats. Un buit
que Espai.Mèdia vol omplir.
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| Tales of Arise
Tales of Arise és el joc que promet marcar un abans i un després a la saga
de rol de Bandai Namco. Per a PS4, Xbox One, Xbox Series X/S i PS5.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Cecilia Díaz Betz / BGW

Més que per la seva participació a l’Està passant de TV3 i més que pels seus monòlegs
d’stand-up, Magí Garcia o Modgi és conegut
per ser un dels integrants del podcast en català
més popular: La Sotana. Juntament amb Andreu Juanola, Joel Díaz i Manel Vidal, Modgi
barreja esport (“és a dir, futbol”, com dirien ells)
i humor irreverent en una fórmula que cada
cop té més adeptes. I això es veu reflectit en el
nivell dels convidats. Després d’entrevistar, la
temporada passada, diversos candidats a les
eleccions del Barça, enguany han començat la
temporada amb el convidat més important
que han tingut mai: Gerard Piqué. Durant l’entrevista, emesa en directe, Piqué va rebre una
videotrucada de Shakira. Modgi, assegut al
costat del jugador, va treure el cap i va dir amb
molta calma: “Hola, Shakira!”. Ha estat el
moment més comentat.

BCN Gallery Weekend
Barcelona Gallery Weekend és una iniciativa de l’associació Art Barcelona que busca “visibilitzar la labor de les galeries com a espais generadors de cultura oberts a la ciutadania”. Aquest any torna per oferir la seva 33a edició i
ho fa amb rècord de participació: precisament, s’hi han
sumat 33 galeries, 27 de Barcelona i 6 de fora de la ciutat.
Començarà el 15 de setembre i s’allargarà fins al dia 19, i
ampliarà la seva xarxa a l’Hospitalet de Llobregat, Santa
Margarida i els Monjos i Sitges. Pel que fa als artistes participants, en seran una setantena provinents de 20 països.

Llibres

La fitxa

?

M

QUI ÉS

...

G

I

Per ‘La Sotana’, ‘Està passant’ i els seus monòlegs

Saludar la Shakira amb molta naturalitat

QUÈ HA FET

Durant una videotrucada inesperada entre la cantant i Piqué

...

Molta broma i molts mems

A LES XARXES

Teatre

D

Ser un còmic català de moda

ÉS FAMÓS PER

?

O

Fins i tot hi ha qui demana samarretes del moment

Música

Pelis i sèries

Lluny vol dir mai més
Marc Cerrudo

Començar
David Eldridge / Pau Carrió

Totes les flors
Roger Mas

Chavalas
Carol Rodríguez Colás

En aquesta ciutat tothom parla menys ell.
És coix i té la cara solcada de cicatrius, i
ranqueja pels carrers de nit, cercant un
cérvol amb tres taques blanques sota l’ull
esquerre i cinc punxes a cada banya, com
dues mans suplicant al cel. Per què el cerca ningú ho sap, però avui que fa un any
del daltabaix que el va capgirar, podria estar més a prop que mai de trobar-lo.

La festa que la Laura ha fet per estrenar
el seu pis s’ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els
dos tenen prop de 40 anys. Semblen a
kilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien anar-se’n al llit aquesta nit i no tornar-se a veure. O ni tan sols això. O potser tot està a punt de començar?
A La Villarroel de Barcelona.

Amb 25 anys de carrera musical i deu discos a l’esquena, Roger Mas publica ara
un nou àlbum, Totes les flors (Satélite K),
que ell defineix com “un treball lluminosament diferent”. L’onzè disc del cantautor de Solsona està format per deu
cançons noves, entre les quals hi ha la
que dona nom a l’àlbum, que Mas ha
presentat al programa FAQS de TV3.

La Marta, la Desi, la Soraya i la Bea, amigues inseparables a l’adolescència, tornen a trobar-se al barri. La realitat les obligarà a enfrontar-se a aquelles adolescents que van ser i a les dones que volen
ser ara. Pràcticament sense adonar-se’n,
s’ajudaran a prendre decisions importants. Chavalas és l’òpera prima de la directora cornellanenca Carol Rodríguez.
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ESTILS DE VIDA

Contra la síndrome postvacacional
Foto: Pexels

i

BENESTAR

etembre és el dilluns de l’any. Excepte si és el teu mes de
vacances –en aquest cas, potser que deixis de llegir això–,
és el moment de tornar a la rutina i deixar enrere el dolce
far niente. És l’hora, per tant, d’una més que probable síndrome
postvacacional.
Per evitar o com a mínim pal·liar aquesta sensació de desànim, hi ha diversos consells que pots aplicar al teu dia a dia. En
primer lloc, has d’assumir que no pots passar de 0 a 100. Segurament no podràs posar-te al dia de feina el primer dia que tornis a treballar, i és normal. El retorn ha de ser progressiu i de seguida veuràs que recuperes el teu ritme habitual.
Més enllà de la feina, has de reincorporar rutines a la teva
vida que potser havies abandonat durant les vacances. Per exemple, si matines, has d’acostumar-te de nou a anar a dormir
d’hora per respectar les hores de son que necessita el teu cos i
no abusar de la cafeïna. Si has deixat de fer exercici durant l’estiu, és moment de tornar-hi: va bé per al cos i per a la ment. Finalment, no descuidis el teu temps lliure: te’l mereixes i l’has
d’aprofitar. Els caps de setmana poden ser unes minivacances!

Les claus
A POC A POC

No pots passar de 0 a 100: el retorn a la rutina ha de ser
progressiu, no pretenguis posar-te al dia només arribar

DESCANS

Si matines, has d’acostumar-te de nou a anar a dormir d’hora:
respecta les teves hores de son i no abusis de la cafeïna

VIDA SANA

Durant les vacances probablement has deixat de banda hàbits
saludables: recupera l’exercici i una bona alimentació

TEMPS LLIURE

És molt important que no descuidis el teu temps lliure:
te’l mereixes i l’has d’aprofitar com tu vulguis

Foto: Pexels
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