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“Quan s’està sol fa vergonya dir-
ho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpi-
dores, són dos exemples del re-
lat que han fet algunes de les per-
sones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xi-
fres de la Generalitat, a Catalun-
ya hi ha 334.000 persones ma-
jors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pa-
teixen una soledat no desitjada. 

El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zo-
nes rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels en-
questats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clara-
ment femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones. 

“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benes-
tar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estu-
di són “preocupants”. En aques-
ta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un pro-
blema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

es veu al carrer i per això no s’en-
cara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

de paradigma, però està cos-
tant”, alerta Rodríguez.

I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir co-
mençar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles di-
ferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

tat. Als joves se’ls ha de cons-
cienciar sobre això”, diu la co-
ordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on  in-
clou les famílies, les adminis-
tracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afir-
ma Rodríguez. 

Sobre el paper de les admi-
nistracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratè-
giques”, però afegeixen que “fan
falta accions”.  Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més pre-
venció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la re-
alitat i avançar-nos als nous ca-
sos”. Tot això, remarquen, ne-
cessita un finançament de les ad-

ministracions que actualment
és insuficient.

SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una so-
ledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder sem-
blar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, aler-
ten des d’Amics de la Gent Gran. 

“Tinc un mirall amb el qual
parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament. Al-
guna cosa falla si com a socie-
tat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.  

A fons

Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada

» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat

El problema de la soledat no volguda s’ha accentuat a causa de la pandèmia del coronavirus. Foto: Blanca Blay/ACN

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat

Albert Ribas
L’HOSPITALET
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La lupa

per Francesc Reina

Cartografia de la ràbia

La dictadura argentina va prohibir la lec-
tura d’El Petit Príncepd’Antoine de Sa-
int-Exupéry per fomentar, massa, la
imaginació i l’amistat. Les paraules
surten del cap a la gola, s’aixequen de
terra i es dirigeixen a un punt de risc que
és un nucli de dolor. Maleïdes veritats
aquestes històries apallissades d’escla-
vitud laboral, d’impotència de polítiques
d’habitatge digne, de la manca de res-
pecte dels corruptes, de la
penalització de la protesta,
de l’emigració massiva de ta-
lents, de manades sense lleis
justes, per l’hostilitat del ca-
tolicisme medieval,  la ne-
gació banal del clima.

No hi ha fronteres per a
l’epidèmia, circula lliurement com la
violència racial, la de gènere, la dels
plecs de l’economia. Hi ha manera d’a-
conseguir un alleujament per a la me-
mòria? Estranys silencis sense escoltes
i poques respostes per sepultar, amb
moltes capes, la història de tiranies i
l’estela de morts i exilis. Alguna cosa di-

ran les expulsades, les explotades, de-
primides, dividides, les derrotades,
abaratides, anestesiades i ignorades.
Les envaïdes, les illetrades, les impe-
dides. Les infectades, les influïdes, les
rebutjades, les petejades i descosides.
Alguna cosa hauran de dir les deses-
perades i desnodrides, les prostituïdes,
afectades, apagades, avorrides... Com
deia el gran Pedro Guerra.

Les relacions que hem mantingut
secularment amb els dibuixos, com
aquella cèlebre illa Utopia, obra de
Holbein, s’han conreat amb intencions
diferents, amb abundants pistes d’es-
quemes morals perquè la nostra gene-
ració del coneixement no suspengui els
exàmens del quotidià. A La mà es-

querra de la foscor, Úrsula K. Le Guin
fabula sobre una confederació de mons
que tracten de fer la naturalesa huma-
na més habitable. 

Encaminats a il·lustrar etapes de
superació, crec que visitar llocs on so-
breviuen biografies trencades servirà
de guia per arribar als universos més
castigats, una carta geogràfica de cors
detinguts, eixam de versos on, afor-

tunadament, la poesia cui-
da el seu voltant. Topogra-
fia de tristeses que portem
a sobre com cicatrius; fra-
gilitat que altera les ferides
cosides en carn viva, ana-
tomies escorxades, atles
traçats per emocions, to-

cates i fugues, i ràbia.
Diu Deleuze que a l’estupidesa se

la discuteix amb el pensament. Tant de
bo fos possible que els adeptes al bo-
tellón facin moltíssim soroll i no dei-
xin dormir els responsables de tot
això, encara que molt em temo que no
arribaran a fer-ho.

No hi ha fronteres per a l’epidèmia, circula
lliurement com la violència racial, la de 

gènere, la dels plecs de l’economia

Ser docent és molt
més que una profes-

sió. Implica ser bon co-
municador, ser empàtic, saber ajudar,
compartir... Tornem als centres amb
molta incertesa, però que bonic co-
mençar de nou l’aventura d’ensenyar i
aprendre constantment. Que tingu-
em sort!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Qualsevol que treballi
amb persones vulne-

rables, dependents o in-
fants hauria de passar diversos psico-
tests per certificar que realment pot
desenvolupar aquesta tasca amb total
responsabilitat. Que ens preocupem
molt pels títols i poc per l’empatia i la
humanitat.

@Selenita_So

¿Que si una persona
da positivo en Covid-19

tiene que aislarse y ser
responsable a nivel individual? Por su-
puesto. Pero también tiene que haber
una responsabilidad colectiva para
proteger a esa persona, por ejemplo, de
perder su trabajo si no acude. Y lo se-
gundo veo pedirlo poco.

Habría algo peor que
no tener vacuna antes

de finales de año: tener-
la y que por las prisas en sacarla no se
hubiera testeado bien. La confianza so-
cial en las vacunas colapsaría. Estaría-
mos mucho peor que ahora. Las vacu-
nas desarrolladas con más rapidez han
tardado una década.

@pmarsupia@Basiluisco@ignasisabater
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Els semàfors

Per Amor a L’Hart
El sector de la cultura ha estat un dels

més castigats per la pandèmia. Per això,
l’aposta dels organitzadors del festival

de música, circ i dansa al carrer per
mantenir les activitats és una bona 

notícia per als artistes i els ciutadans. 
pàgina 8

Paula Crespí
Després de cinc temporades al CN Sant
Andreu, la waterpolista de Santa Eulàlia
torna al Mediterrani, club on va acabar
la seva etapa formativa, i amb qui juga-

rà competició europea el curs que ve.
Crespí va fer 22 anys l’abril passat. 

pàgina 12

BASF
Un dipòsit obert de l’antiga fàbrica quí-
mica BASF ha provocat que, durant tot

l’estiu, diversos veïns i veïnes de Bellvit-
ge hagin patit irritacions, problemes de

respiració i altres molèsties. La insistèn-
cia dels veïns ha permès trobar l’origen. 

pàgina 10
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Safata d’entrada

“Millor no treguis segons quins
temes que ja saps què passa”. A
molts ens sonarà aquesta ex-
pressió, a tall d’advertiment,
amb vista a trobades amb amis-
tats o familiars amb qui no es vol
discutir.

Considero que no poder par-
lar de política, evitar “segons
quins temes”, és una forma d’au-
tocensura. Una societat saluda-
ble hauria de ser capaç de deba-
tre lliurement i obertament de
tot i amb tothom. Dic, en una
societat saludable. Vivim, però,
en una societat saludable, en ter-
mes de respecte a la diferència
política? Pregunta retòrica. Men-
tre tinguem presos polítics i
atacs sistemàtics a la nostra so-
birania com a poble, penso que
no hauríem de callar mai i apro-
fitar qualsevol oportunitat per
alçar la veu, plantar cara i de-
nunciar i fer-ho en el to que cre-
guem més oportú. És que si a so-
bre hem de callar, ja podem
plegar veles.

Callar?
per Salvi Pardàs

Cinisme brutal
per Jordi Lleal 

Europa està posant en evidèn-
cia el líder de Bielorússia, Alek-
sandr Lukaixenko, per la forma
com s’han desenvolupat les elec-
cions on ha obtingut una victò-
ria aclaparadora i que, segons
han denunciat els seus opositors,
han estat fraudulentes. 

El senyor Josep Borrell, com
a representant de la Unió Eu-
ropea per Afers Exteriors i Po-
lítica de Seguretat, ha declarat:
“La desproporcionada i inac-
ceptable violència d’estat contra
manifestants pacífics de Bielo-
rússia ha d’aturar-se immedia-
tament”. Quin cinisme! 

Setanta mòmies polítiques i
funcionaris del passat, ventres
agraïts amb l’establishment,
han fet un manifest de suport al
rei emèrit Joan Carles I. Bravo!

El PSOE, el partit que con-
forma el govern més progres-
sista de tota la història d’Espa-
nya, ara a la Mesa del Congrés,
fa pinya amb els partits de la dre-

ta i s’oposa a obrir una comissió
per investigar el rei emèrit.

Com no ha de ser així quan
partits polítics, sindicats i cor-
poracions empresarials han es-
tat “subvencionats” per l’Estat
per conformar una pretesa de-
mocràcia formal.

Estem en un estat de dret,
però la realitat contradiu aques-
ta condició, amb judicis farsa, jut-
ges prevaricadors que retorcen
els procediments judicials, tenen
un caràcter venjatiu, que man-
tenen a la presó sense fer cas de
l’aplicació de l’article 100.2  ni
tampoc del tercer grau,  deter-
minats per l’equip de servei de
classificació dels presos, que han
estat recorreguts per la Fiscalia.

Ara el govern espanyol ob-
rirà una nova via per a la llei de
la “memòria històrica” i tot per
tirar la pilota endavant i dis-
treure el personal.

Amb tot, un cinisme de tra-
ca i mocador!  

Les millors
perles

Els maskers sempre anem a full. Aquest és el curiós lema que ha
triat la Direcció General de Joventut de la Generalitat per fo-
mentar l’ús de la mascareta entre els joves. La campanya no ha

trigat a convertir-se en motiu de mofa a les xarxes socials, on els
usuaris creuen que l’autor de la frase no pot tenir menys de 50 anys.

Una noia s’adorm amb la boca oberta i li entra una serp
d’un metre de llarg a la gola. Ha passat a Rússia, on els
pares de la jove la van portar a l’hospital en veure que te-

nia problemes per respirar. Allà la van haver d’operar d’urgència
per extreure-li el rèptil de dins.

Una nena d’un any i mig passejant sola el seu gos. Amb aques-
ta imatge es van topar els agents de la Policia Local d’Altafu-
lla, que van comptar amb l’ajuda imprescindible de l’animal.

La mascota va ser qui els va guiar fins a la casa d’on s’havia escapat
la menor, on finalment es va poder reunir amb els seus pares.

Ensurt al Festival Internacional d’Estels de Nanliao, a Tai-
wan, quan una nena de 3 anys va sortir volant amb el seu
estel a causa d’una forta ràfega de vent. Les imatges han

impactat el món sencer, però afortunadament la nena només
va patir una lesió lleu. El festival, això sí, va quedar suspès.

Fa més d’un any que rep dos o tres paquets d’Amazon al mes
que no ha demanat. És el cas del Toni, un veí d’Abrera que ha
explicat recentment la seva història a RAC1. Per ara, ha rebut

motxilles, fundes de mòbil, nines i, fins i tot, un iglú per a nadons. I
tot, sense ni tan sols ser client ni usuari de la multinacional.

A les xarxes

@MariaTikas: Soy de esa generación que
ha crecido con Messi. Cuesta encontrar en
mi memoria recuerdos del Barça sin él.
Nos lo decían: “Estáis mal acostumbrados”.

@montseestrada2: El doctor Bonaven-
tura Clotet avança que aviat hi podria ha-
ver una prova ràpida que “pot canviar la
dinàmica de la pandèmia”.

#TestsRàpids

@bernatvilaro: Doncs ja tenim un nou
tripartit al Govern de la Generalitat, ara
format per Junts per Catalunya, Esquerra
Republicana i el Partit Demòcrata.

#EspaiPostconvergent #UnBarçaSenseMessi?

La plana major del PDeCAT de l’Hospitalet
deixa el partit per anar a Junts1

2
Les obres a l’Escola Ernest Lluch fan 
aparèixer un refugi antiaeri a l’Hospitalet

L’oposició demana a l’alcaldessa Núria
Marín que no entregui els romanents

Detenen quatre joves per 
la mort d’un home en un robatori

Continuen els cribratges 
massius a l’Hospitalet

El + llegit línial’H.cat

3

4

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

Línia L’H no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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La Guàrdia Urbana reclama
tests PCR per als agents

SOCIETAT4“Se’ns està oblidant,
ningú fa res per protegir-nos”.
Aquest és el clam de la Guàrdia
Urbana, que demana a l’Ajunta-
ment que faci tests PCR a tots
aquells agents que tornen de va-
cances i es reincorporen a la feina.

Sobretot ho demanen per als
agents que patrullen i que, per
tant, estan en contacte directe
amb la ciutadania. Amb els tests,
volen descartar que hi hagi casos
d’asimptomàtics que, al sortir al
carrer a fer un servei, puguin con-
tagiar els veïns i veïnes.

Des del Sindicat de Policies
Locals (SPL-CME), Juanjo To-
rán reconeix que estan “molt de-
cebuts” amb l’actitud del go-

vern de Núria Marín, a qui re-
clamen una reunió des de fa
setmanes.

Els agents entenen que la
seva feina comporta cert risc,
com els deu agents que van haver
de fer quarantena després d’estar
en contacte amb dos positius en
dos serveis diferents, però no
entenen per què no se’ls fa els
tests que es fan en moltes em-
preses quan els treballadors es
reincorporen al seu lloc de treball.

Des del consistori expliquen
en declaracions a Línia L’H que
estan aplicant els protocols de Sa-
lut i que no estan fent proves a
cap dels treballadors municipals
que es reincorporen a la feina.

Cau una banda de Sanfeliu
que robava en pisos i traficava
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han desarticulat un grup
de delinqüents que, des d’un
pis ocupat del barri de Sanfeliu,
es dedicaven a robar en domici-
lis i a vendre drogues.

Els agents van entrar al pis
que havien ocupat a mitjans
d’estiu i hi van trobar joies, re-
llotges i altres objectes de valor
robats, una pistola, 10.000 eu-
ros i 100 grams de cocaïna.
Per això, el jutjat d’instrucció
número 3 de la ciutat va deci-
dir enviar a presó el cap del
grup, mentre que va deixar la

resta de membres en llibertat
amb càrrecs.

La investigació va començar
a principis d’any, quan la poli-
cia catalana va detectar un in-
crement dels robatoris amb
força a domicilis a la ciutat, així
com  a Cornellà o altres muni-
cipis veïns.

A mitjans d’agost, els Mos-
sos també van detenir un lladre
que, després de ser sorprès ro-
bant a l’interior d’un habitatge,
va saltar des del primer pis on
estava i es va trencar el peu al
caure a terra.

Homofòbia | Un veí agredeix un home al carrer 
L’Observatori Contra la Homofòbia va denunciar que, a mitjans d’agost, un home

de 48 anys va ser agredit per un veí del barri quan arribava a casa seva. La víctima,
que va patir lesions lleus, va denunciar els fets i els Mossos van identificar l’agressor. 

La plana major del PDeCAT
deixa el partit per anar a Junts
POLÍTICA4Jordi Monrós, cap
de llista del PDeCAT a les últi-
mes eleccions municipals; Eliseu
Esterlich, president del partit a
l’Hospitalet; i una trentena de
persones més, entre les quals hi
ha Bernat Asensio Borràs, fill de
l’exconsellera de Governació
Meritxell Borràs, han anunciat
que es donen de baixa del Partit
Demòcrata Europeu Català
(PDeCat), a qui consideren que
s’ha convertit en un “actor hos-

til a Junts per Catalunya” des-
prés de rebutjar la unió a la
marca de Puigdemont i portar
als tribunals la disputa pel nom.

En una carta publicada a les
xarxes socials asseguren que no
poden “militar en un espai polí-
tic que es confrontarà electoral-
ment al projecte de Junts, al pro-
jecte del president Puigdemont”.
En el document també anuncien
que s’uneixen al nou partit im-
pulsat per Puigdemont.

SALUT4“El comportament de
l’Hospitalet ens ha sorprès po-
sitivament”. Així ho ha recone-
gut el coordinador de la unitat de
seguiment de la Covid-19 a Ca-
talunya, Jacobo Mendioroz. L’es-
pecialista ha explicat que “s’ha fet
molt bona feina” per tal de reduir
la corba i frenar els contagis i per
això ha volgut agrair “la impli-
cació de l’Ajuntament, dels vo-
luntaris i dels veïns” a l’hora de
controlar la infecció.

Mendioroz ha reconegut que,
quan va esclatar el rebrot als ba-
rris de Collblanc i la Torrassa, era
un episodi “que espantava”, ja
que tenia una incidència i un risc
de contagi més alt que a Barce-
lona. Per això remarca que el
comportament de la gent ha es-
tat “molt positiu” a l’hora de se-
guir les recomanacions del De-
partament de Salut.

En aquest sentit, el secreta-
ri de Salut Pública, Josep Maria
Argimon, ha destacat el pes de la

ciutat al conjunt de l’àrea me-
tropolitana i ha assegurat que el
que passa a l’Hospitalet “té im-
plicació directa a tot Catalunya”.

ANÀLISI GENERAL
És per això que, aquí, es van fer
algunes recomanacions especí-
fiques per tal de reduir el nom-
bre de contagis i s’ha escollit com
un dels llocs del país on s’han fet
més proves PCR.

Entre els cribratges massius
que s’han dut a terme als barris
de la Torrassa i Collblanc, a finals
d’agost, i a Pubilla Cases, la Flo-
rida i les Planes, la primera set-
mana de setembre, Salut ha fet
més de 4.000 tests.

Els primers testos van servir
per detectar una vintena d’a-
simptomàtics, que se sumen als
més de 7.000 detectats a la ciu-
tat des de l’inici de la pandèmia.

Salut agraeix la feina feta per reduir la corba. Foto: Àlex Recolons/ACN

Salut destaca la “bona feina”
dels ciutadans per frenar el virus
» El Govern agraeix la tasca dels veïns, els voluntaris i l’Ajuntament
» Ja s’han fet més de 4.000 tests gràcies als cribratges massius
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L’oposició demana a Marín que
no entregui els romanents

POLÍTICA4La proposta d’entre-
gar els romanents dels comptes
municipals al Ministeri d’Hisen-
da ha aconseguit unir tots els par-
tits de l’oposició. Esquerra Re-
publicana, Ciutadans, l’Hospi-
talet en Comú-Podem i el Partit
Popular demanen al govern mu-
nicipal de Núria Marín que no en-
tregui aquests diners  del pres-
supost de l’Hospitalet a l’Estat.

Abans de l’estiu, els republi-
cans van portar una moció al Ple
on demanaven que tots aquests
diners es dediquin “a polítiques
d’atenció a les persones, a ajudar
al petit comerç i a donar un im-
puls a la petita i mitjana empre-
sa” local amb l’objectiu de “sor-
tir de la crisi provocada per la Co-
vid-19”. Per això, a través d’un co-
municat, reclamen a Marín que
“es planti davant dels intents del

govern espanyol de confiscar els
romanents dels ajuntaments”.

També es va expressar així la
portaveu del PP, Sonia Esplugas,
que va demanar a l’alcaldessa que
“no cedeixi els estalvis dels nos-
tres veïns al govern de Pedro
Sánchez”.

“ACORD POSITIU”
Tot i que els socialistes van votar
a favor de la moció presentada
per ERC al Ple, i per algunes de
similars presentades pel PP i Cs,
el partit veu bé el pacte entre el
Ministeri d’Hisenda i la Federa-
ció Espanyola de Municipis.

El primer secretari de la fe-
deració local, Cristian Alcázar, va
dir a L’HDigital que considera
que “es tracta d’un acord positiu”
que permetrà a la ciutat disposar
dels seus estalvis.

MONARQUIA4Esquerra Repu-
blicana portarà una moció al
Ple d’aquest mes de setembre
per reclamar al govern de Núria
Marín que retiri la medalla d’or
de la ciutat al rei emèrit, Joan
Carles de Borbó. El text, que es
debatrà el 23 de setembre, tam-
bé exigirà el canvi de nom de l’a-
vinguda Joan Carles I, ubicada a
la zona de la Fira.

El portaveu dels republi-
cans, Antoni Garcia, assegura
que la ciutat “no pot seguir ho-
norant un delinqüent, repre-
sentant d’una institució mo-
nàrquica que ha protagonitzat
nombrosos escàndols” i remar-
ca que “és una vergonya que tin-
gui la medalla”, un dels honors
més importants de la ciutat.

Garcia ha explicat a Línia
L’H que la moció inclourà un
punt on es criticarà l’actitud del
govern de l’Estat, a qui conside-
ra que “ha deixat fugir el monar-
ca” i que “s’ha negat a crear una
comissió d’investigació” al Con-
grés dels Diputats.

Tot i aquest punt, el cap de l’o-
posició espera que els comuns vo-
tin a favor de la moció. Per tenir
més suports, Garcia també apel·la
al “republicanisme socialista”,
sobretot en referència als regidors
de les Joventuts Socialistes, de qui

diu que han tingut una “actitud
molt crítica amb la monarquia”.

ELS PRIMERS
El rei Joan Carles I i la reina So-
fía van ser els primers a rebre la
Medalla d’Honor de l’Hospitalet.
El Ple va votar a favor d’atorgar
la insígnia d’or als monarques el
novembre del 1996 i l’acte d’en-
trega es va fer el 17 de juny del
1997 al Palau de la Zarzuela, on
van ser convidats tots els regidors
de l’Ajuntament.

Tal com va explicar l’alcalde
Celestino Corbacho, els reis van

rebre aquest honor per la seva
“vinculació amb l’Hospitalet”
després d’haver-hi estat dues ve-
gades, el 1970 com a prínceps per
inaugurar la residència de l’Hos-
pital de Bellvitge i el 1995 per in-
augurar el recinte de la Fira.

Ara, els republicans creuen
que els esdeveniments confir-
men les seves denúncies sobre
la corrupció de la corona. Per
això, com ja van fer durant l’an-
terior mandat i anys enrere
amb una recollida de firmes, re-
clamen la retirada d’aquests
honors al rei emèrit.

El rei Felip VI i el rei emèrit, Joan Carles I, a la Zarzuela. Foto: ACN

Esquerra demana retirar la
medalla de la ciutat al rei emèrit
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Manifestacions contra
el desallotjament de L’Astilla
SOCIETAT4El centre social L’As-
tilla està amenaçat de desnona-
ment. Així ho van explicar els
seus gestors, que poc abans que
comencés el confinament van re-
bre una notificació dels jutjats on
la propietat reclamava l’espai
per construir “vuit blocs de pisos,
molts d’ells de luxe” als terrenys
de l’antiga fàbrica de marcs.

Els impulsors d’aquest espai
cultural del barri han anunciat

que recorreran la decisió de la jus-
tícia i han començat a difondre la
situació per alertar els veïns.

El coronavirus i el confina-
ment han impedit convocar ac-
tes contra la decisió de la justí-
cia, però a finals d’agost es va or-
ganitzar una bicicletada que va
arrencar des del parc de la Serp
i que va recórrer diferents carrers
de la ciutat per demanar que s’a-
turi el desnonament.

Sílvia Quero, nova presidenta
dels comerciants del Centre

COMERÇ4Sílvia Quero és la
nova presidenta del Grup de
Botiguers del Centre-Sant Josep.
Quero, vinculada a la junta els
darrers anys i que regenta una
agència de viatges al carrer Prín-
cep de Bergara des de fa 15 anys,
pren el relleu a Pilar Palau, que
es va jubilar a principis d’agost
després de gairebé cinc dècades
al capdavant de la seva botiga.

Tot i que hi havia gent que li
demanava que no deixés l’entitat,

Palau explica a L’HDigital que ha-
vent tancat el negoci, poc hi té a fer
a l’associació i afegeix que “aquests
càrrecs s’han d’anar renovant
perquè les coses funcionin”.

En aquest sentit, Quero con-
sidera que el repte que haurà
d’afrontar al capdavant del
Grup de Botiguers serà “fer
créixer l’entitat en nombre de
socis i guanyar força unint-nos
amb les altres associacions de
comerciants de la ciutat”.

CULTURA4El Parc de la Re-
munta és l’escenari escollit per
celebrar l’edició d’enguany del
festival ‘Per Amor a L’Hart’. La
pandèmia del coronavirus ha
obligat a canviar les dates d’a-
quest esdeveniment, que ja s’ha
convertit en un referent per al
món de la dansa urbana i con-
temporània i del circ.

La crisi sanitària ha obligat a
canviar les dates, normalment se
celebra el primer cap de setma-
na de juliol, i l’espai, ja que s’ha
optat per portar el festival de la
rambla de la Marina al Parc de
la Remunta, un recinte tancat on
és més fàcil controlar l’afora-
ment. En aquest sentit, l’orga-
nització ha explicat que l’afora-
ment estarà limitat i, per això, cal
demanar les entrades per poder
veure els espectacles, que conti-
nuen sent de franc, a la web del
festival. A més, també es desin-
fectarà l’espai que ocupi el públic
així com l’escenari.

Si tot va com està previst, el
festival es desenvoluparà du-
rant tres dies, del 17 al 19 de se-

tembre, i es vol tornar a conver-
tir en “l’epicentre cultural de la
ciutat”, omplint l’espai públic
de música, circ i dansa. D’a-
questa manera, els organitzadors
també volen donar suport a la
cultura, un dels sectors que ha
patit les pitjors conseqüències de
la pandèmia i les mesures més
restrictives del confinament.

La ballarina Laly Aiguadé, la
companyia Nuovas o Agnés
Sala & Héctor Plaza seran al-
guns dels protagonistes d’a-
quest festival, on mostraran
les seves coreografies. També
s’hi podran veure els especta-
cles de circ i música de Rolling
Vibes Collective i ‘El senyor de
les Baldufes’, entre d’altres.

La Companyia Nuovas presentarà l’espectacle de dansa ‘Djama’. Foto: PALH

El festival Per Amor a L’Hart es
trasllada al Parc de la Remunta

Equipaments |Reformes al pavelló Juan Antonio Bastante
L’Ajuntament ha aprofitat l’estiu per renovar el sostre del pavelló Juan Antonio Bas-

tante, ubicat al carrer Sant Pius X, i treure’n l’actual, de fibrociment. També es millora-
rà la recollida d’aigües pluvials, les sortides d’emergència i la protecció contra incendis. 
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Santa Eulàlia

MEDI AMBIENT4L’Escola Prat
de la Manta és un dels tres cen-
tres educatius del municipi que
participarà en un projecte d’es-
talvi energètic impulsat per la Di-
putació. També hi participaran
les escoles La Carpa i Ramon
Muntaner.

Aquesta iniciativa pretén fo-
mentar l’estalvi energètic a les es-
coles aplicant bones pràctiques
i millorant la gestió que es fa a
cada centre d’aquests recursos.

Per aconseguir-ho se segueix
el mètode 50/50, que involucra
directament alumnes i profes-
sors, fent que siguin ells els en-
carregats d’analitzar quin ús i
quina gestió es fa de l’energia al
seu centre i quines opcions tenen
per reduir-ne l’ús.

A més, l’Ajuntament, que és
qui paga la despesa energètica
dels centres, es compromet a do-
nar-los la meitat dels diners es-
talviats seguint aquest procés.

MOBILITAT4A remolc d’allò que
ja han fet moltes ciutats de l’en-
torn o grans capitals del món, el
govern de Núria Marín ha deci-
dit començar a desplegar una
xarxa que faci que els carrers no
siguin només un espai per a
cotxes i les bicicletes hi puguin
circular de manera més segura.

Des de l’inici de la pandèmia,
amb el confinament i la reduc-
ció dels desplaçaments, moltes
ciutats s’han adonat de la im-
portància de tenir una bona xar-
xa de carrils bici que ofereixi una
alternativa a aquells que no vo-
len fer servir el cotxe per des-
plaçar-se. Aquesta és una de les
principals assignatures pendents
de la ciutat i l’Ajuntament ha de-
cidit començar-ho a esmenar
construint una xarxa bàsica pe-
dalable.

Aquesta xarxa estarà forma-
da per carrers on les bicicletes i
els cotxes compartiran terreny,
però la velocitat estarà limitada

a 30 quilòmetres per hora. En al-
tres punts on les dimensions
dels carrers ho permetin, es
construiran carrils bici segregats.

Els eixos, verticals i horit-
zontals, resseguiran les princi-
pals artèries de la ciutat i con-
nectaran diferents barris, així
com ciutats veïnes. Per exemple,
un dels principals eixos horit-
zontals connectarà el barri amb
Barcelona i Cornellà, per una

ruta que passarà pel carrer de
Santa Eulàlia i un altre connec-
tarà l’entrada de la Diagonal, a
Barcelona, amb la Zona Franca
passant per l’avinguda d’Ama-
deu Torner.

Es preveu que la xarxa esti-
gui enllestida a finals de mes,
després de col·locar la nova sen-
yalització, els separadors de ca-
rrils per a les bicicletes o els se-
màfors diferenciats.

Els operaris ja han començat a marcar alguns carrers. Foto: Ajuntament

La nova xarxa per a bicis unirà
el barri amb les ciutats veïnes

L’Escola Prat de la Manta
estalviarà energia

SOCIETAT4Un tècnic de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha confirmat les sospites
de l’Associació de Veïns Inde-
pendent de Bellvitge. La pudor de
gas que s’ha sentit al barri durant
aquest estiu, i que a diversos
veïns i veïnes els ha provocat
irritacions i molèsties, provenia
d’uns dipòsits de l’antiga BASF.

L’especialista de l’AMB ha
confirmat que la pudor sortia
d’un dipòsit obert que l’empresa
química encara té. De fet, el tèc-
nic els va explicar que la com-
panyia ja l’estava buidant, però
que l’operació encara no s’havia
acabat i que, per això, la pudor
havia arribat al barri.

En aquest sentit, tant des de
l’AMB com des de l’Ajuntament
han exigit a la química que bui-
di tan de pressa com sigui possi-
ble aquest dipòsit perquè deixi de
sortir-ne aquest gas que provoca
problemes de salut a alguns veïns
i veïnes de Bellvitge.

A més, l’entitat metropolita-
na ha pres mostres del producte

que hi ha emmagatzemat al di-
pòsit per analitzar-lo i saber què
és i per què provoca molèsties.

A principis de juny, alguns
veïns ja van advertir que la pudor
podia sortir d’aquelles instal·la-
cions, ara de l’empresa Stahl Ibé-
rica, però un tècnic de l’Ajunta-

ment ho va descartar després
d’inspeccionar la planta.

Tot i que la fàbrica està ubi-
cada entre la carretera del Mig i
el carrer Crom, al barri del Cen-
tre, els veïns de Bellvitge han es-
tat els més afectats perquè són els
que hi viuen més a prop.

Les instal·lacions d’Stahl Ibérica, on abans hi havia la BASF. Foto: Google Maps

La pudor de gas al barri provenia
d’uns dipòsits de l’antiga BASF

Bellvitge | Gornal

Salut fa marxa enrere
i recupera l’horari del CAP

EQUIPAMENTS4El Departa-
ment de Salut ha escoltat les de-
mandes dels veïns i veïnes del
barri de Gornal i recuperarà
l’horari habitual que el CAP te-
nia abans que tanqués per la
pandèmia del coronavirus.

Així doncs, des del 7 de se-
tembre, el centre d’atenció pri-
mària ubicat al carrer dels Joncs
tornarà a obrir des de les vuit del
matí fins a les vuit del vespre.

És la petició que feia l’AV
Gornal des de la fi del confina-
ment, quan el CAP va reobrir
portes només tres matins a la
setmana. Això va fer que l’enti-
tat tallés el trànsit de la Gran Via
i recollís firmes per demanar
solucions a Salut.

Aquest estiu també han re-
clamat solucions perquè els pa-
cients que feien cua a l’entrada del
CAP no estiguessin a ple sol.

Arrenca la construcció
d’un edifici annex a Bellvitge
HOSPITAL4Les obres per am-
pliar l’Hospital de Bellvitge i
construir un edifici annex al
centre que servirà per atendre
les necessitats d’un possible
rebrot de contagis de corona-
virus estan en marxa des de
principis de mes.

Així ho ha anunciat el De-
partament de Salut, que també
ha explicat que aquestes obres ja
estaven previstes abans que arri-

bés la pandèmia de la Covid-19,
però que es va decidir accelerar-
les perquè el centre tingui aquest
espai disponible tan aviat com si-
gui possible. En principi, la cons-
trucció d’aquest nou centre du-
rarà unes vint setmanes, és a dir,
que hauria d’estar operatiu a
principis de l’any que ve.

Un cop superada la pandèmia,
l’espai es podrà fer servir per a al-
tres usos que necessiti l’hospital.

Cultura | El Summer Experience, a la plaça Maria Artigal
La plaça Maria Artigal, davant el Centre Cultural del barri, serà el centre neu-

ràlgic on, durant tot el mes, es podran veure espectacles de música, circ, titelles
teatre al carrer i dansa dins el marc de les activitats del Summer Experience.

Successos | Denuncien destrosses durant la poda
Entitats de Gornal denuncien que un cotxe que estava aparcat al carrer va que-
dar molt malmès després que li caigués a sobre la branca d’un arbre que els ser-
veis municipals estaven podant. Denuncien que no hi havia cap avís ni senyal.
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SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir quatre joves
menors d’edat relacionats amb
la mort d’un home al carrer de
les Muses. Els fets van passar
diumenge 28 de juny, quan
l’home tornava a casa seva i
aquest grup de joves el van as-
saltar per robar-li les pertinen-
ces que portava.

Segons la policia catalana, la
víctima va ser agredida pels as-
saltants i, a conseqüència d’a-
quest forceig entre els assal-
tants i l’home, aquest va caure a
terra, va picar de cap i va morir.
Els autors van fugir corrents
del lloc dels fets després de ser
increpats per diversos veïns de la
zona i vianants que havien vist
tota la seqüència.

PAPER CLAU
De fet, la presència d’aquests
veïns i veïnes que van poder
veure com va anar tot va ser clau
per acabar trobant els autors

del robatori que va acabar amb
la mort de la víctima, tot i que la
policia catalana no creu que
aquest fos el principal objectiu
dels assaltants.

Tal com expliquen els Mos-
sos d’Esquadra en una nota de
premsa, la investigació va tirar
endavant gràcies a “la col·labo-
ració ciutadana de testimonis
que van presenciar els fets i que
han aportat dades als investiga-

dors” que els han permès iden-
tificar els autors dels fets. En
aquest sentit, els agents agraei-
xen la participació dels testi-
monis en la reconstrucció dels
fets.

Les detencions es van donar
a conèixer a mitjans d’agost,
però la policia catalana encara no
dona per tancada la investigació
i no descarta que hi pugui haver
noves detencions.

Els fets van passar al carrer de les Muses. Foto: Google Maps

Detenen quatre joves per la
mort d’un home en un robatori

PATRIMONI4L’arrencada dels
treballs per construir el nou edi-
fici de l’Escola Ernest Lluch que
el Departament d’Educació ha
posat en marxa aquest estiu han
fet aparèixer les restes d’un re-
fugi antiaeri de la Guerra Civil.
Els veïns i veïnes del barri de la
Torrassa el van construir per po-
der-se refugiar dels bombarde-
jos que l’aviació feixista que do-
nava suport al bàndol franquis-
ta va llençar sobre la ciutat i que
van afectar especialment els ba-
rris del nord.

L’existència d’aquest refugi
havia quedat recollida en articles
i estudis publicats per especia-
listes, com per exemple el treball
de final de grau de l’arqueòloga
Iris Teruel, que va documentar
tots els refugis construïts o fets
servir durant la Guerra Civil a la
ciutat i dels quals en queda cons-
tància en documents o a través
d’alguns testimonis que els van
veure.Per això, abans d’iniciar les
obres, la secció municipal de Pa-
trimoni va encarregar un estudi

amb georadar per tal de detectar
les restes relacionades amb el re-
fugi. La galeria que s’ha trobat
està a cinc metres de profunditat
i fa 2 metres per 1,20 metres.

El refugi l’ha trobat l’em-
presa que està fent la fona-
mentació de la nova escola,

que en detectar les restes va
avisar la inspecció territorial de
la Generalitat i la unitat de
subsòl dels Mossos d’Esquadra,
que van entrar a la galeria i en
van analitzar l’estat en què es
troba per determinar com pot
continuar l’obra.

Agents dels Mossos d’Esquadra analitzant l’estat del refugi. Foto: Ajuntament

Les obres a l’Escola Ernest Lluch
fan aparèixer un refugi antiaeri

Collblanc | La Torrassa

Societat | Els veïns reclamen més ombres a l’entrada del CAP
L’Associació de Veïns de la Florida-Les Planes reclamen més ombres i cadires 
per fer menys feixuga les esperes a l’entrada del CAP. L’entitat va fer aquesta 
petició a principis d’agost, quan les cues s’allargaven en plena onada de calor.

Educació | Instal·len un nou barracó a la Pere Lliscart
El Departament d’Educació ha aprofitat les vacances d’estiu per instal·lar el se-
gon barracó a l’Institut Escola Pere Lliscart. Aquest nou espai servirà per acollir
els estudiants de segon d’ESO mentre no es construeix el nou edifici definitiu.

Desallotgen 200 persones
de la terrassa d’un bar

CORONAVIRUS4La final de la
Champions va congregar unes
200 persones en un bar de l’a-
vinguda Masnou. Aquesta és la
situació que es van trobar els
agents de la Guàrdia Urbana
després de rebre la trucada d’un
veí alarmat per la congregació
que hi havia davant de casa
seva, tal com recull El Periódico.

Els agents expliquen que van
comptar unes 140 persones a la

terrassa i una cinquantena més
dins de l’establiment, on s’in-
complien les restriccions d’afo-
rament marcades per Salut.

Des del bar expliquen que
molta gent va agafar taules sen-
se permís i que no els servien res,
de manera que no els consideren
clients de l’establiment. Així i tot,
la policia local els va denunciar
per no complir amb les mesures
decretades per evitar contagis.

Milloren l’accés al parc de les
Planes pel carrer Sant Rafel

URBANISME4L’Ajuntament ha
acabat les obres per renovar
l’entrada al parc de les Planes pel
carrer de Sant Rafel i per l’avin-
guda d’Isabel la Catòlica. En
aquest últim carrer, s’ha cons-
truït un nou accés gràcies a unes
escales i un mur.

Les obres, que han costat
423.600 euros, també han ser-

vit per remodelar l’illa d’habi-
tatges que hi ha entre aquests ca-
rrers i el carrer de Menéndez Pi-
dal, on s’ha limitat el pas de ve-
hicles als propietaris de guals i
als veïns de la zona.

Així, s’ha aprofitat per can-
viar les escales del carrer Sant
Rafel i per renovar el paviment
i el mobiliari urbà.

PATRIMONI4La plataforma De-
fensem el Castell de Bellvís fa me-
sos que reclama que es netegi tot
l’entorn de la torre medieval. Des
de l’entitat recorden que l’estiu
passat, per culpa de la brutícia, hi
va haver un petit incendi i no vo-
len que torni a passar.

També recorden que alguns
veïns que viuen a tocar del castell
han vist rates i altres rosegadors
a la zona, mostra de la quantitat
d’escombraries que hi ha acu-
mulades a l’espai.

A mitjans d'agost, treballadors

de la brigada municipal van ne-
tejar els terrenys que són acces-
sibles des del carrer, però no van
poder arribar als que hi ha davant
de la cruïlla de la ronda de la To-
rrassa amb el carrer Holanda.

Allà, després que s’enderro-
qués el mur que tapava l’espai,
els treballadors van trobar un
desnivell molt pronunciat. L'A-
juntament ha explicat a Línia
L'H que ja hi estan fent una pe-
tita obra per poder arribar a
aquesta zona i netejar-la tan
aviat com sigui possible.

Defensem el Castell reclama
la neteja de l’entorn de Bellvís



Rugbi | L’RC l’Hospitalet ja treballa per a l’inici del curs 2020-21
Tot i que el mes passat es va conèixer que la temporada 2020-21 de rugbi s’ajorna de mitjans

de setembre a mitjans d’octubre, el sènior masculí de RC l’Hospitalet segueix preparant el curs,
ara amb tres setmanes més de marge. La primera jornada, doncs, serà el dia 10 o 11 d’octubre.

Paula Crespí canvia el
Sant Andreu pel Mediterrani
WATERPOLO4Després de cinc
temporades al CN Sant Andreu,
Paula Crespí torna al CE Medi-
terrani. El fitxatge de la boia
hospitalenca reforça encara més
el bloc de l’equip de Sants-Badal,
que té noms contrastats com les
internacionals espanyoles Clara
Espar, la Roser Tarragó i Hele-
na Dalmases o la neerlandesa Iris
Wolves, també flamant incor-
poració d’aquest estiu.

La jove jugadora (va complir
22 anys el mes d’abril, en ple con-
finament) pot presumir ja d’un
palmarès més que notable amb
la selecció espanyola (l’or en
l’Europeu de Budapest i dues pla-
tes en els Mundials de Budapest
i Gwangju) i ara vol estrenar
també el seu palmarès en com-
peticions de club. Al marge de la
seva activitat esportiva, segueix
amb els estudis d’Infermeria.

Fumata blanca. El CE l’Hospita-
let, l’AECS i l’AE Bellsport ja sa-
ben que l’inici del curs 2020-21
serà el tercer cap de setmana del
mes que ve. La reunió que van
mantenir la Comissió de presi-
dents de les federacions autonò-
miques el dia 31 d’agost va servir
per aprovar el calendari de les
competicions de futbol i futbol
sala organitzades per la Federació
Espanyola (RFEF), tot i que la de-
cisió encara ha de ser ratificada
per la Comissió Gestora el dia 14.

Si això passa significarà que el
protocol sanitari que els equips
han de complir (i que l’ha d’ela-
borar la Generalitat) està a punt,
de manera que les lligues del
curs 2020-21 començaran els
dies 17 i 18 d’octubre.

EL CELH JA CONEIX ELS RIVALS
D’aquells tres, l’únic equip de la
ciutat que no estarà en la matei-

xa categoria que el curs passat serà
l’Hospi de Jonathan Risueño,
que el mateix dia de la reunió va
conèixer els seus rivals en la re-
novada Segona Divisió B.

Els riberencs són un dels 11
conjunts del subgrup A del grup
3; 10 d’aquests equips són de
Catalunya (Barça B, Espanyol B,
Cornellà, Prat, Badalona, Nàstic,
Lleida, Llagostera i Olot), mentre
que l’altre és l’Andorra.

EL FUTSAL ES POSA EN MARXA
L’Hospi es va posar en marxa el
passat dia 1, però els dos princi-

pals equips de futbol sala de la ciu-
tat també han començat ja a tre-
ballar. L’AECS és qui més s’ha
mogut al mercat, fitxant vuit ju-
gadores per al primer equip (i
també canvia de tècnic, amb l’ar-
ribada d’Héctor Sánchez). L’equip
tornarà a jugar a Segona Nacional.

El Bellsport d’Antonio Mesa,
per la seva banda, seguirà a Se-
gona B. Els de Bellvitge van tor-
nar a la feina el 19 d’agost i faran
un stage a Salou el cap de set-
mana del 12 i 13 d’aquest mes
(amb amistosos inclosos) i juga-
rà contra l’Arenys el dissabte 19.

L’Hospi va tornar a la feina el passat dimarts 1. Foto: Alex Gallardo / CELH

17 i 18 d’octubre: dates d’inici
de les lligues de futbol i futsal

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

La Lliga Catalana LEB, primer
repte per al CB l’Hospitalet

El dissabte 12 de setem-
bre és una data marcada
en vermell al calendari

del CB l’Hospitalet. I és que des-
prés de més de mig any sense cap
partit oficial, l’equip blanc es-
trenarà de forma oficial la tem-
porada 2020-21 amb el primer
partit de la Lliga Catalana LEB
Plata, amb una visita a la pista del
CB Tarragona.

L’estrena al Nou Pavelló del
Centre, on podria decidir-se si el

CBl’H juga la final per guanyar
aquest títol per segon cop en la
seva història, serà una setmana
més tard, el dia 19, contra el CB
Prat. Els dos partits (i la hipotè-
tica final) seran sense públic.

El conjunt de Jose Hoya va
tornar a la feina la setmana del 24
d’agost i haurà completat gaire-
bé tres setmanes senceres de
preparació física, tàctica i tècni-
ca per estar en un estat òptim
quan arribi aquest redebut. 
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Després d’un debut exitós amb El cel se-
gons Google (2016), Marta Carnicero pu-
blica ara el seu segon llibre. Coníferesex-
plica la història del Joel, que viu a una co-
munitat idíl·lica en plena natura que re-
butja les noves tecnologies. Allà coneix l’A-
lina, una nouvinguda que el fascina i a la
qual mira d’acostar-s’hi. Un relat sobre la
identitat, l’amor i l’angoixa de perdre’ls.

Viu en línia

Llibres

Coníferes
Marta Carnicero

Durant la repressió franquista, moltes do-
nes sense feina, amb fills que havien d’a-
limentar i amb marits afusellats, van ha-
ver de robar als camps, fer estraperlo o
prostituir-se. Això va fer que les presons
de dones se saturessin i s’habilitessin con-
vents per moralitzar “dones esgarriades”
com les que protagonitzen Preses.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Preses
Laura Giberga

El destí ha volgut que el cinquè disc de
Katy Perry, Smile, hagi vist la llum pràc-
ticament alhora que la seva primera filla
amb l’actor Orlando Bloom, Daisy Dove
Bloom. És per això que la cantant ha re-
conegut que “per fi” ha recuperat el seu
somriure (paraula que dona títol al disc).
“L’àlbum és el meu viatge cap a la llum”,
ha confessat recentment l’artista.

Música

Tenetha arribat a les sales de cinema en
un any molt complicat i ha aconseguit su-
perar totes les expectatives. Els milions
d’espectadors que l’han vist arreu del
món han pogut comprovar que el film és
Christopher Nolan en estat pur. El pro-
tagonista (John David Washington) hau-
rà de salvar el món d’una gran amenaça
armat amb una única paraula: Tenet.

Pelis i sèries

Tenet
Christopher Nolan

Smile
Katy Perry

Setmana del Llibre 
Després d’un Sant Jordi suspès i un d’alternatiu i estival,
la Setmana del Llibre en Català suposa una nova espe-
rança per al sector en un any del tot atípic. La 38a edi-
ció d’aquesta proposta se celebrarà del 9 al 13 de se-

tembre (durarà cinc dies en comptes de deu) al Moll de
la Fusta de Barcelona, un emplaçament que s’ha escollit
per poder aplicar les mesures de seguretat que exigeix
la pandèmia. Hi haurà 224 expositors, s’hi presentaran
220 novetats editorials i s’hi faran una vuitantena d’ac-
tivitats que han estat adaptades a la situació sanitària.

La veu de Laura Rosel (Sabadell, 1980) des-
perta els oients de la ràdio pública catalana
des d’aquest 1 de setembre, després que 

Mònica Terribas anunciés el mes de juliol que
deixava de presentar El matí de Catalunya 

Ràdio per l’existència d’uns “engranatges que
grinyolen”. Així, Rosel és la nova rival de Jordi
Basté, que continua al capdavant d’El món a

RAC1, el programa matinal de l’emissora on la
sabadellenca va treballar durant molts anys.
“RAC1 va ser la meva escola i el Basté el meu
pare radiofònic”, deia Rosel en una entrevista
a l’Ara publicada a finals d’agost. Entre una

etapa professional i l’altra, va ser presentado-
ra del programa Preguntes Freqüents (FAQS) de
TV3, una experiència que va acabar amb po-
lèmica però que li va permetre guanyar-se el

reconeixement del públic general.

L A U R A  R O S E L

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Haver presentat ‘FAQS’ a TV3
En aquesta etapa es va fer especialment coneguda

Famosos

Estrenar-se a ‘El matí de Catalunya Ràdio’
Ha substituït Mònica Terribas com a presentadora del programa

Felicitacions i bons desitjos
Ha rebut l’escalf de molts companys de professió

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

|WRC 9
World Rally Championship (WRC) 9 és una de les grans novetats del món dels vi-
deojocs aquest mes de setembre. Disponible per a PC, Play Station 4 i Xbox One. 

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ADAPTACIÓ

El retorn ha de ser progressiu: marca’t objectius 
assumibles i ves augmentant el grau d’exigència

ACTITUD

PROGRESSIÓ

OCI

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

i BENESTAR

Les vacances d’estiu d’aquest 2020 han estat les més atípi-
ques i, alhora, les més esperades dels últims anys. És per
això que aquest retorn a la rutina se’ns pot fer encara

més difícil que normalment i la síndrome postvacacional ens
pot afectar amb més força que mai.

Per fer front a aquest mes de setembre, podem seguir una
sèrie de consells que ens posaran les coses més fàcils. Els ex-
perts coincideixen a recomanar un període d’adaptació
abans de tornar a l’activitat habitual. Dos dies abans de co-
mençar de nou a treballar o estudiar, intenta recuperar els hà-
bits i horaris que mantens durant l’any i que segurament has
perdut durant les vacances. També has de tenir en compte
que el retorn ha de ser progressiu: el més probable és que no
puguis estar al 100% des del primer dia; la clau és tenir objec-
tius assumibles i anar incrementant el grau d’exigència a poc
a poc. Malgrat que soni a tòpic, l’actitud és molt important en
un moment així. El més recomanable és no idealitzar el perío-
de de vacances i no entendre la rutina com una mena d’in-
fern, perquè cada cosa té la seva part bona. En aquest sentit,
és molt útil fer plans d’oci, sobretot els caps de setmana.

Sobreviure al retorn a la rutina

Comença a recuperar els hàbits i horaris que has perdut 
durant les vacances dos dies abans de tornar a la feina

Les claus

Sona a tòpic, però l’actitud és important: no idealitzis 
el període de vacances, cada moment té la seva part bona

Tenir moments per gaudir del teu oci, sobretot els caps de setmana, 
és imprescindible perquè el retorn a la rutina no sigui tan dur 
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