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ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
El Casal Lina Òdena,
a judici el 30 de juny per
l’ocupació del local pàg 8

SANT ANTONI pàg 8

El Centre Cívic Cotxeres 
Borrell viurà un estiu atípic

BÀSQUET pàg 12

El CB Roser presenta 
els seus nous fitxatges

CAP ROGER DE FLOR pàg 9
Olalla Montón, treballadora
social: “La crisi sanitària ha
destapat necessitats socials”

LaGeneralitat nopreveu
tornar a obrir el CAPCarles I
La decisió ha causat malestar veïnal i dilluns hi va haver una protesta per reclamar el nou CAP Fort Pienc pàg 11

pàg 7

Entrevista a
Núria Marín, 
presidenta de
la Diputació
de Barcelona

“Crec que
la remuntada
d’aquesta crisi
serà més ràpida
que l’anterior”
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DESPRÉS DE TRES MESOS
Reobren les escoles bressol
municipals tot i les queixes
de les educadores pàg 3
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A fons

Dilluns van reobrir el centenar
d’escoles bressol municipals de la
ciutat. Més de tres mesos després
de l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus, més de 1.500 infants de
zero a tres anys havien de poder
tornar a les aules. La tornada,
però, havia estat precedida d’una
certa polèmica, ja que des de la
plataforma Bressol Indignades,
formada per educadores d’aquests
centres, havien expressat molts
dubtes sobre les garanties rela-
cionades amb la higiene i la salut.
El retorn, sigui com sigui, no va
ser possible per a tots els infants,
ja que les mesures de seguretat
imposades marquen una ràtio
de cinc nens i nenes per aula, una
xifra que passarà a 10 en la fase 3.

Després del primer dia d’o-
bertura, des de Bressol Indigna-
des, Eva Jansà afirmava que la
tornada havia anat relativament
bé però que seguien havent-hi co-
ses que no veien clares. En aquest
sentit, aquesta educadora explica
que un dels objectius pel qual l’A-
juntament havia justificat la reo-
bertura, que era que les famílies
més vulnerables poguessin portar
els fills a les escoles, no s’havia
complert. “Com a exemple d’això
hi ha les escoles bressol que to-
quen a la Zona Franca, que no
s’han omplert, mentre que les de
Sants sí. O en una de Ciutat Me-
ridiana on s’havia apuntat molt
poca gent”, afirma Jansà.

Qui té molt a dir en tot aquest
escenari són els pares i les mares
dels petits, que durant tres mesos
han estat cuidant els seus fills les
24 hores del dia en un escenari
molt complicat. Un exemple és el
de la Mariona Guardia, que dilluns
va poder tornar a portar el seu fill
a l’escola bressol municipal l’Ar-

bret de l’Eixample. Ella, partidà-
ria de la reobertura, es mostrava
tranquil·la tres dies abans amb el
retorn i deia que calia “començar

a fer una vida normal entenent
que la situació és complicada”.
També explicava que des de l’es-
cola ja els van dir que, si els infants
ho necessiten, les educadores els
agafaran. El mateix dilluns, pre-
guntada sobre com havia anat el
primer dia, va assegurar que tot
havia anat molt bé.

Un altre exemple és el de la
Judit Vázquez, que dilluns ja va
poder dur el seu fill de tres anys
a l’escola bressol Forestier, a

Sants-Montjuïc. La Judit, que
explica que veia molt necessari
que l’escola tornés a obrir, de-
nuncia que durant aquest temps
“les famílies han estat les grans
oblidades”. En aquest sentit, in-
trodueix una altra problemàtica
que considera que ha aflorat du-
rant aquest confinament. “Tinc la
sensació que hem tornat 20 anys
enrere veient totes les càrregues
que hem assumit les dones”, diu.

A la mateixa Forestier, en Fe-
rran Martorell hi porta el seu fill
de 3 anys. Afirma que “necessita-
va molt” que l’escola tornés a
obrir, ja que la seva dona treballa
de forma presencial i ell ha pogut
fer teletreball a mitges, ja que és ar-
quitecte. Sobre el biaix que co-
menta la Judit, en Ferran afirma
que durant aquestes setmanes,
mentre cuidava el seu fill i sortien,
ha coincidit més amb mares que
amb pares. D’altra banda, sobre el
retorn a l’escola, explica que va

anar bé però que va tenir la sen-
sació que tot era “molt fred i es-
tricte”. “Al meu fill li va costar una
mica entrar a l’escola”, afegeix.

POSSIBLES SEQÜELES
Una altra veu és la de la Tali
Vaimberg, que porta el seu fill a
l’escola bressol municipal Vall-
daura (Horta-Guinardó) i que
també és psiquiatra i psicotera-
peuta. En el seu cas, ella i la seva
parella no van demanar plaça per
poder tornar a portar el seu fill a
l’escola perquè consideren que hi
havia famílies que ho necessitaven
més. La Tali, que deixa clar que
portaria el fill a l’escola bressol sen-
se cap por, ha viscut tot aquest pe-
ríode com a mare i com a profes-
sional i assegura que “s’han silen-
ciat els drets i les necessitats dels
infants”. Creu que en un moment
crític com el que la societat ha pa-
tit “no es pot oblidar els infants per-
què són el futur” i avisa que “no es-

tem veient els efectes que tot això
tindrà en els més petits”. 

Els efectes dels quals parla
aquesta psiquiatra i psicotera-
peuta, com ella mateixa relata, te-
nen a veure amb la part emocio-
nal dels més petits. “Els primers
anys de vida són molt importants,
s’estableixen vincles, s’interac-
tua molt, hi ha moltes vivències
amb el mateix cos... Aquestes
primeres experiències cal prote-
gir-les i crec que aquests mesos
els adults no hem pogut pensar en
la salut dels nens”, afirma Vaim-
berg. Afegeix que, en el seu cas i
el del seu entorn, ja veu les con-
seqüències per als petits de tot el
que hem viscut, que es manifes-
ten amb “irritabilitat, malsons, no
tenir ganes de sortir de casa o sor-
tir de forma esbojarrada...”.
“Quan els nens comencen a mos-
trar patologies, que ja seria una al-
tra fase, és que ja hi ha un ma-
lestar important”, conclou.

Albert Ribas
BARCELONA

L’hora delsmés petits
» Obren les escoles bressol municipals després dels dubtes que havien expressat les educadores

» Les famílies, tot i un punt d’incertesa, diuen que la reobertura era necessària després de tant temps

Les escoles bressol municipal van reobrir el 15 de juny. Foto: Ajuntament

“Les famílies han estat
les grans oblidades
durant aquest temps”,
afirma una mare
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Els semàfors

Xarxa d’Habitatge EE
La Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de

l’Eixample ha tornat a fer assemblees pre-
sencials, que s’han traslladat al Casal de

Joves Queix. Des de l’entitat alerten que al
barri hi ha gent que té problemes amb
l’habitatge però que no demana ajuda. 

pàgina 8

Generalitat
El Departament de Salut no tornarà a

obrir el CAP Carles I, que dona servei al
barri del Fort Pienc, després de tancar-lo
per la pandèmia del coronavirus. La deci-
sió ha provocat malestar entre els veïns,

que reclamen el nou CAP Fort Pienc. 
pàgina 11

Eixample Respira
La plataforma Eixample Respira va parti-
cipar el passat cap de setmana a la marxa
‘Confinem els cotxes. Recuperem la ciu-
tat’, que va servir per reclamar un model

de mobilitat sostenible per a la ciutat.
També hi va ser l’AV Dreta de l’Eixample. 

pàgina 9

La lupa

per @ModernetdeMerda

La vella normalitat

El confinament ha estat horrorós,
però alguns discursos que l’han acom-
panyat no han estat gaire millors.
Tot el bonisme al voltant del món que
ve, per exemple. Fa setmanes que es
pregona aquest nou món anomenat
‘nova normalitat’ i que l’únic que
busca és normalitzar, val-
gui la redundància, una
regressió en gairebé tots els
àmbits de la nostra vida.

N’hi ha que han venut
el concepte –i fins i tot el
virus– des d’un punt de
vista enèrgicament opti-
mista, i s’han escarrassat a pronosti-
car un futur millor, amb una societat
més solidària, més madura, entrega-
da al benestar dels altres i amb una
llista de valors renovada i sana. As-
seguraven que l’episodi pandèmic
ens faria corregir moltes percepcions,
i que en sortiríem havent après a dis-
cernir què és important i què no en
aquesta vida.

Bé, no hem arribat ni tan sols a la
fase 3 d’aquesta operació sortida i ja po-
dem endevinar per on van els trets d’a-
questa nova normalitat. Els trets van per
on han anat sempre. Els trets van a la
cultura i a l’educació, que seran els úl-
tims a incorporar-se a aquesta pre-

uada nova normalitat. La resta, parau-
les i bones intencions.

Potser sí que hem canviat les prio-
ritats, però no totes. Les que tenen a veu-
re amb la cartera continuen intactes; per
davant de tot hi haurà sempre la pela ba-
rata a la butxaca, el turista a la gandu-
la i el hooligan a la graderia. L’educació
pot esperar, ens l’haurem de mirar
molt bé abans de reactivar-la, i la cul-

tura que faci el que bonament pugui a
les xarxes socials.

Hem estat així tota la vida i un virus no
ens canviarà. Mentre posem catifes ver-
melles a Tebas i ja intentem agendar par-
tits amb públic, prenem decisions en
l’àmbit educatiu amb una lentitud exas-

perant. I mentre obrim les
fronteres i airegem les boti-
gues de souvenirs, som im-
placables i freds amb un teixit
cultural a qui només li faltava
un retorn implacable i fred.

La nova normalitat és
una carrossa que ja té aires

de carbassa abans de les dotze cam-
panades. Més enllà d’actituds indivi-
duals admirables, el país que tenim
avui és el mateix país que teníem al fe-
brer. Exactament el mateix. Amb les
seves virtuts i les seves misèries. I una
d’aquestes misèries és el poc valor que,
com a societat, donem al que realment
pot fer possible una nova normalitat:
l’educació i la cultura.

Per davant de tot hi haurà sempre la 
pela barata a la butxaca, el turista a la 

gandula i el hooligan a la graderia

Daniel J, gitano muer-
to en dependencias

policiales. Ilias T, marro-
quí asfixiado por 6 agentes de seguri-
dad. Linchamientos a menores mi-
grantes. Maltrato policial contra un
joven negro. Todo en unas semanas, en
un país donde nunca es momento
para salir a protestar contra el racismo.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A ver si me queda cla-
ro. El coronavirus es un

invento de Bill Gates
creado en Wuhan y soltado por Pablo
Iglesias en la manifestación del 8M
para controlar a la población mundial
mediante una vacuna fabricada con fe-
tos abortados y nanobots que se acti-
van con el 5G. ¿Es eso, no?

La protecció dels tres
pilars de l’anomenat

“règim del 78", com era
previsible, en una sola setmana: ne-
gativa del Congrés a investigar el cas
Castor (establishment econòmic) i el rei
emèrit (monarquia), i silenci polític i
mediàtic sobre González/GAL (unitat
d’Espanya).

Lo dels turistes ens cris-
pa perquè vol dir tornar

a viure en una ciutat su-
perada. El transport públic no té ca-
pacitat per a tanta gent, els serveis de
neteja no tenen la capacitat de fer
tant manteniment i qui no viu del tu-
risme no té la capacitat econòmica per
conviure-hi.

@offxelia@carlesferreira@ymouled @LuisaoMoratalla

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i

Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Mont-

serratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor

Ferran i Lola Surribas  

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael



Aquest recinte esportiu des-
tinat a la pilota basca va te-
nir una vida de 28 anys i es-

tava situat al mateix lloc en què
avui hi ha la Universitat Pompeu
Fabra, al xamfrà dels carrers Bal-
mes i Rosselló. Era la seu de la Real
Sociedad de Sport Vasco de Bar-
celona, que gestionava el frontó
i fomentava l'afició a aquest es-
port a Barcelona. També era un
lloc habitual de celebracions i
reunions socials, algunes de par-
tits polítics que destacaven en el
panorama de l’actualitat com per
exemple la Lliga Regionalista,
partit conservador catalanista
fruit de la fusió de la Unió Regio-
nalista amb el Centre Nacional Ca-
talà, un dels dirigents del qual era

l’insigne arquitecte modernista
Lluís Domènech i Montaner. Per
tot això, per a la ciutat i el país, era
i representava molt més que un
recinte esportiu. 

El Frontó Condal va entrar a la
història de Catalunya perquè
està intrínsecament lligat als co-
neguts com a Fets del ¡Cu-Cut! o
La Cuartelada, esdevinguts a Bar-
celona el 25 de novembre de
1905 quan militars espanyols
van assaltar i destrossar les re-
daccions del setmanari satíric
¡Cu-Cut! i del diari La Veu de Ca-
talunya, òrgans de la Lliga Re-
gionalista. Els militars estaven
indignats per un acudit publicat
pel setmanari que donava a en-
tendre que l’exèrcit espanyol no
podia celebrar cap victòria en
aquells anys de fracassos colo-
nials, ja que feia molt poc que ha-
vien perdut Cuba, Filipines i
Güam. El dibuix recreava un dià-
leg imaginari davant del Frontó
Condal, en què la Lliga Regiona-
lista havia organitzat un àpat
multitudinari per celebrar el re-
sultat de les eleccions municipals

del 12 de setembre del 1905.
L’assalt contra els dos periòdics va
provocar una resposta social i
política que va generar el movi-
ment unitari de la Solidaritat Ca-
talana, la qual cosa va accelerar
la penetració del catalanisme en
amplis sectors de la població. El
setmanari va ser suspès i, quan va
poder obrir de nou, va passar dels
20.000 exemplars que venia per
edició als 60.000 exemplars set-
manals. 

L'edifici era obra de l'arqui-
tecte Francesc Rogent, tenia una
pista de 68 metres de longitud i
va ser un dels frontons coberts
més llargs de l’època amb un
aforament de 6.000 espectadors,
distribuïts en quatre graderies
sota una claraboia immensa que
deixava entrar la llum natural. A
la part posterior hi havia un jar-
dí molt ampli i a l’entrada un
saló cafè molt distingit. El Frontó
Condal també va acollir ocasio-
nalment combats de lluita gre-
coromana, esgrima i boxa fins al
1924, any en què va quedar tan-
cat i posteriorment enderrocat.

| perSanti Capellera

El Frontó Condal

Molt més que un recinte esportiu

Any 1890. Façana del Frontó Condal, to
cant a

les vies del tren, al carrer Balmes amb R
osselló.

Foto: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
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Intel·ligència artificial i medicina unides per millorar el trac-
tament del coronavirus. Aquest és l’objectiu d’un equip
de metges i enginyers del grup biomèdic Cetir Ascires,
responsables de desenvolupar la primera plataforma bio-
informàtica orientada a la diagnosi i al control del SARS-
CoV-2. Una tecnologia que permet la detecció i el se-
guiment personalitzat dels casos més complexos, així com
una anticipació en la presa de decisions que pot resul-
tar vital per al pacient.

Aquest sistema, anomenat COVIDTools, utilitza al-
goritmes per traduir en dades quantificables les imatges
clíniques obtingudes d’anàlisis genètiques i proves com
les radiografies, les ressonàncies magnètiques i el TC de
tòrax. Gràcies a l’aplicació específica d’aquesta tècnica,
coneguda com a “radiòmica”, els metges podran comp-
tar amb informació molt més detallada dels afectats per
coronavirus, cosa que facilita tant el diagnòstic inicial com
l’elecció del tractament més eficaç. 

“Aquesta plataforma ens permetrà detectar casos
complexos des d’un primer moment. Per exemple,
ens ajudarà a diferenciar una pneumònia causada per

SARS-CoV-2 de qualsevol altra pneumònia vírica o
bacteriana. Així, des d’un principi, sabrem amb claredat
que estem davant d’un pacient amb coronavirus i po-
drem enfocar, amb la màxima precisió i celeritat, el seu
tractament”, afirma José Manuel Santabárbara, enginyer
coordinador del projecte.

COVIDTools també ofereix un primer pronòstic del
pacient a partir de les dades obtingudes, de manera que

els metges compten amb una gran quantitat d’informació
preliminar per interpretar el resultat de, per exemple, una
placa toràcica. En paraules de Vicente Belloch, director
científic i R+D+I de l’Àrea d’Imatge d’Ascires: “Cada vegada
es posa més en relleu la importància d’identificar els pa-
cients de COVID-19 que generaran una resposta infla-
matòria i/o trombòtica i una pneumònia vírica que de-
semboqui en una síndrome de distrès respiratori, ja que
aquest grup de persones tenen una alta mortalitat”. L’ex-
pert destaca com “identificant a aquests pacients podrem
posar un tractament antiviral i antiinflamatori, per trac-
tar d’evitar que ingressin a l’UCI i ventilin mecànicament”.

SEGUIMENT DE LES SEQÜELES PROVOCADES 
PEL CORONAVIRUS
A mesura que augmenta el nombre de pacients que su-
peren el coronavirus, els especialistes han advertit l’a-
parició de seqüeles, algunes amb un possible impacte sig-
nificatiu en el cor, l’aparell respiratori, el cervell o el fet-
ge. L’equip responsable de COVIDTools també ha abor-
dat l’etapa posthospitalària, de manera que la platafor-
ma és capaç de realitzar un seguiment evolutiu de les pos-
sibles seqüeles del pacient amb COVID-19. “Comptar amb
aquestes dades ens ajuda a planificar la medicina per-
sonalitzada que ha d’acompanyar el pacient després de
l’alta mèdica, per controlar amb exactitud la seva evolució
i per protegir la seva qualitat de vida”, conclou Belloch.Especialista processant la imatge de pulmó d’un pacient amb COVID-19

COVIDTools, intel·ligència artificial al servei 
del pacient de COVID-19

La primera plataforma informàtica que vincula sinergies entre proves genètiques i de diagnòstic 
per la imatge per obtenir una major precisió mèdica en afectats per coronavirus

“Els algoritmes d’aquesta tecnologia poden 
calcular les possibles seqüeles respiratòries,
neurològiques o cardiopulmonars en 
els afectats per coronavirus”
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Entrevista

Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

mer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una cri-
si sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hau-
ria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència
de la Diputació, seria molt tranquil
i podríem culminar molts projectes
i ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a to-
thom. Ara ens toca estar al costat
dels ajuntaments perquè puguin ti-
rar endavant.

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està co-
mençant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arri-
baran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques admi-
nistracions que ja hem aterrat aques-
ta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.

El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.

ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Es-
port són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions ex-
traordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.

I els diners dels superàvits muni-
cipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Final-
ment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí. 

S’ha arribat a parlar d’una “re-
bel·lió municipal” si això no s’a-
caba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va im-
pedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho re-
clamem i ara ja és imprescindible.

Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la cri-
si per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Ge-
neralitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciu-
tadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui si-
gui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi
havia una dificultat evident i no era
fàcil, i així ho vaig reconèixer. Però
calia governar un problema que
no s’estava governant. Per això
vaig alçar la veu en defensa de la
nostra gent gran.

L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llor-
ca, va arribar a declarar la conse-
llera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les
decisions. 

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un no-
menament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i al-
çar la veu quan cal sí, però amb el
màxim de respecte.

Com van fer, per exemple, molts al-
caldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la re-
alitat laboral, educativa i d’oci me-
tropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin tra-
vessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.

Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres ma-
terials de protecció. Això demos-
tra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descen-
tralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres. 

Ara el problema ja no és la compra
de material sanitari, sinó l’atur
disparat, els milers d’ERTOs, la
demanda brutal d’aliments... 
Malauradament, això nosaltres ja
ho vam viure durant la crisi anterior.
Gent de classe mitjana que, de cop
i volta, havia d’anar als serveis socials. 

Els 1.000 milions han de servir
també per ajudar aquesta gent?
Evidentment. Nosaltres tenim dos ob-
jectius: que cap persona quedi mar-
ginada i reactivar l’economia, ajudant
els empresaris i els treballadors que

han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avo-
quem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.

Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi de
fases, creu que potser ara s’ha anat
massa ràpid en la desescalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
han anat compassades amb els can-
vis de fase. Comparteixo que no
ens podíem passar de prudència ni
tampoc posar en perill el que haví-
em aconseguit fins ara, perquè ha
costat molt.

Li poso un cas concret: la reober-
tura de les escoles, amb els mes-
tres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que do-
naria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

Totes aquestes qüestions delica-
des (residències, escoles...) les ha
hagut d’afrontar ERC des dels de-
partaments que lidera a la Gene-
ralitat. Han mantingut una bona
relació amb els republicans?
Com a presidenta de la Diputació,
amb les formacions polítiques no hi
tinc ni hi deixo de tenir cap relació. Jo
parlo amb responsables institucio-
nals, tinguin el carnet de partit que
tinguin. M’és indiferent. Intento en-
tendre’m i col·laborar amb tothom.

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Di-
putació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està fun-
cionant bé aquest pacte? 
Sí, és clar. 

Van ser uns primers mesos de
mandat complicats a nivell polític.
Jo estic contenta de ser la presiden-
ta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta cri-
si, hem pogut adreçar, redirigir i en-
focar bé la institució cap a les ne-
cessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del go-
vern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció. 

Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, podria aspirar a més
o, Diputació a banda, prefereix se-
guir-se dedicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta cri-
si, tirin endavant. Jo els vull seguir li-
derant. La presidència de la Diputa-
ció és complementària.

Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.

I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant. 

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Perfil | Alcaldessa per damunt de tot
Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després

d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelo-
na. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

L’ESCORCOLL POLICIAL 
AL CONSELL ESPORTIU

4Aquesta entrevista es va
fer dimarts 9 de juny. L’en-
demà saltava la notícia de
l’escorcoll policial al Consell
Esportiu de l’Hospitalet, amb
la detenció del director es-
portiu de l’entitat i dos regi-
dors socialistes. Dies des-
prés Núria Marín va dir que
actuaria amb “absoluta trans-
parència” per “aclarir els fets”.

Foto: Eduardo Corria
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Esquerra de l’Eixample

HABITATGE4Amb la desescala-
da, la Xarxa d’Habitatge de l’Es-
querra de l’Eixample ha pogut
recuperar les assemblees pre-
sencials, que s’han traslladat del
Casal de Joves Queix a l’Espai
Germanetes per tal de reduir el
risc de contagis. De moment, ja
s’han fet tres trobades, sempre
respectant el límit d’assistents
permès i la distància personal.

Durant el confinament, les
peticions d’ajuda que rebia l’en-

titat van augmentar molt, tal
com explica la Berta, membre de
la xarxa, que admet que hi ha
gent que no assisteix a les reu-
nions perquè “li costa demanar
ajuda”. “Mai s’havia fet teixit de
barri i això individualitza molt els
problemes”, lamenta. Tot i això,
assegura que la xarxa “cada cop
és més coneguda” i que ara s’es-
tan preparant per fer front als
desnonaments que havien que-
dat aturats per la quarantena.

ASSOCIACIONISME4Els joves
del Casal Popular Lina Òdena
s’enfrontaran el 30 de juny al ju-
dici per l’ocupació del local situat
al número 132 del carrer Ma-
llorca. Es tracta d’un espai, pro-
pietat d’una immobiliària, que va
ser ocupat el mes de gener, des-
prés que els membres del casal
fossin desallotjats a l’agost del
194 del carrer Provença.

“Tenim clar que volem lluitar
l’espai fins al final”, diu la Joa-
na, integrant de l’entitat, en de-
claracions a Línia Eixample.
Per això, des d’aquesta setmana
han recuperat les assemblees
obertes, que permeten recollir
idees i propostes per preparar el
judici. Segons la Joana, el judi-
ci arriba en un “momentàs” del
casal, ja que la ubicació actual els
ha donat “veu i popularitat” i la
seva col·laboració estreta amb la
Xarxa de Suport del barri durant
el confinament ha permès que
més famílies els coneguessin. 

RECUPEREN L’ACTIVITAT
En paral·lel, aquesta mateixa
setmana, el Lina Òdena ha tor-
nat a oferir altres activitats que
havien quedat aturades per la
quarantena. D’una banda, s’ha
reobert l’aula d’estudi per tal
que els estudiants puguin enca-
rar la recta final del curs. De l’al-
tra, s’ha posat en marxa de nou
l’espai de trobada, que serveix
per conèixer el projecte i gaudir

d’una barra amb preus assequi-
bles, i es fa els dilluns, dimecres
i divendres de cinc de la tarda a
vuit del vespre. 

De cara a l’estiu, l’entitat té
clar que no vol parar. De mo-
ment, ja ha anunciat que oferi-
rà classes de català de nivell ini-
cial cada dimecres de l’1 de juliol
al 5 d’agost. I és que, tal com afir-
ma la Joana, el casal “ha tornat
amb més força que mai”.

El casal està situat al 132 del carrer Mallorca. Foto: Casal Lina Òdena

El Casal Lina Òdena, a judici el
dia 30 per l’ocupació del local

La Xarxa d’Habitatge recupera
les trobades presencials 

EQUIPAMENTS4En el camí cap
a la nova normalitat, la ciutat
està recuperant alguns dels es-
pais que, tot i no ser considerats
essencials, formen part de l’àni-
ma dels barris. És el cas dels cen-
tres cívics, com el de Cotxeres
Borrell, que aquesta setmana
ha reobert per atendre alguns
tràmits de forma presencial i que
ja s’està preparant per al retorn
complet a l’activitat, previst per
al pròxim dia 29.

Cartells i enganxines recor-
dant les mesures de seguretat o
dispensadors de gel hidroalco-
hòlic repartits per tot el centre
són alguns dels canvis que tant
el públic com el personal nota-
ran de seguida. “Hem adoptat un
protocol molt estricte i estem
preparades”, ha assegurat la di-
rectora de l’equipament, Sílvia
Sánchez, a Línia Eixample. En
aquest sentit, ha recordat que
també es limitarà l’aforament de
les sales, es vigilarà la distància
interpersonal i s’establiran torns
entre els treballadors “perquè no

coincideixin més de dues per-
sones al taulell ni més de tres
persones al despatx”. 

Tot plegat ha afectat l’oferta
que el centre programa durant
l’estiu, una època que enguany
serà “ben diferent”, segons Sán-
chez. D’entrada, es faran molts

menys tallers que altres anys, ja
que algunes modalitats, com la
cuina, han quedat descartades
pel risc que suposa compartir es-
tris. Pel que fa a l’Escola d’arts es-
cèniques Tísner, adreçada a in-
fants i joves, es mantindrà però
amb les màximes precaucions.

L’espai s’ha hagut d’adaptar a la nova normalitat. Foto: CC Cotxeres Borrell

El Centre Cívic Cotxeres Borrell
prepara un estiu diferent

Sant Antoni

Reivindicació | Convoquen una protesta a la seu d’ERC
Tècnics en Lluita, un col·lectiu de tècnics d’ambulància, ha convocat una protesta 

per al 26 de juny a la seu d’ERC, al 166 del carrer Calàbria. La idea és entregar
al partit responsable de Salut diverses caixes amb missatges reivindicatius.

Serveis | El Centre LGTBI reobre amb un horari provisional
El Centre LGTBI, ubicat al número 22 del carrer Comte Borrell, ha reobert aquesta
setmana amb un nou horari provisional: els dilluns, dimecres i divendres de deu del
matí a dues del migdia, i els dimarts i dijous de quatre de la tarda a vuit del vespre. 

DRETS SOCIALS4La plataforma
Fem Sant Antoni és una de les 180
entitats catalanes que s’ha adhe-
rit a la campanya estatal Pla de
Xoc Social, que reivindica una
sortida de la crisi actual centrada
en els drets de la ciutadania.

Des de Pla de Xoc Social as-
seguren que el seu objectiu és
“exigir mesures de xoc als governs
per fer front a les conseqüències
de la crisi derivada del coronavi-
rus”. En aquesta línia, alerten que
la crisi actual té diferents ves-
sants, com són el sanitari, el so-

cial, l’econòmic i l’ecològic. “Les
situacions de precarietat i vulne-
rabilitat que s’han generat durant
la pandèmia no s’acaben, es que-
den”, avisen els seus impulsors.
És per això que exigeixen que el
pla de xoc social que demanen es
porti a terme perquè “és més
necessari que mai”.

Per tal de fer visibles aques-
tes reivindicacions, des de Fem
Sant Antoni s’afegiran a la pro-
testa que hi ha organitzada per a
aquest dissabte a davant de la
Borsa de Barcelona.

Fem Sant Antoni s’adhereix a
la campanya Pla de Xoc Social
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Vianants i bicis tallen el trànsit
per “recuperar la ciutat”

MOBILITAT4Centenars de per-
sones es van manifestar dijous
passat a Barcelona i set ciutats
catalanes més amb un lema clar
i contundent: “Confinem els cot-
xes. Recuperem la ciutat”.
Col·lectius com Eixample Res-
pira o la Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire van convocar una
marxa de vianants i bicicletes per
tallar el trànsit i reivindicar un
model de mobilitat sostenible.

A Barcelona, l’acció va co-
mençar a les vuit del vespre a la
cruïlla entre el passeig de Gràcia
i el carrer Aragó, i va aconseguir
aplegar més de 500 persones. Hi

van participar també l’Associació
de Veïns i Veïnes de la Dreta i al-
tres entitats de les més de 600
que s’han adherit a la campanya
‘Recuperem la ciutat’ des que es
va engegar, ara fa un mes.

Aquest moviment va sorgir
després de veure com el confi-
nament feia caure dràsticament
els nivells de contaminació de les
ciutats i com, a mesura que es re-
cuperava l’activitat, es tornaven
a disparar aquestes xifres. L’ob-
jectiu ara és aprofitar el moment
excepcional actual per implantar
un nou model que prioritzi via-
nants, bicis i transport públic.

SALUT4La pandèmia del coro-
navirus ha fet que la societat va-
lori més que mai la feina dels sa-
nitaris, però als centres de salut
hi ha professionals d’altres àm-
bits que també fan una tasca im-
prescindible. “Les necessitats
clíniques van de la mà d’unes ne-
cessitats psicosocials”, recorda
una treballadora social del CAP
Roger de Flor, Olalla Montón,
que alerta que “ara que baixa el
volum de feina a nivell clínic,
augmenta a nivell social”.

“La crisi sanitària ha destapat
moltes necessitats socials”,
apunta Montón en declaracions
a Línia Eixample. Així, durant
aquests tres mesos, el CAP ha re-
forçat l’atenció social telemàtica,
sobretot als col·lectius més vul-
nerables. “Ens hem centrat en les
persones grans soles, en les que
han donat positiu a la prova
PCR i en les que pateixen ma-
lalties cròniques, i hem detectat
si tenien o no les necessitats
cobertes”, detalla Montón. 

En aquest sentit, ha estat
clau la col·laboració de diversos

organismes i entitats, com ara el
Consorci Sanitari de Barcelona,
que ha creat un protocol per
sol·licitar àpats a domicili, o la
Creu Roja, que ha portat pro-
ductes de farmàcia a casa de la
gent que no podia sortir al carrer.
En la mateixa línia, el Centre
d’Intervenció Psicològica, Anàlisi
i Intervenció Social (CIPAIS) ha
atès voluntàriament casos deri-
vats del CAP. “N’hi ha hagut de
molt complicats, com el d’una
dona que va perdre els pares, te-
nia el marit ingressat i estava sola
amb els fills”, comenta Montón.

Tot i que la Covid-19 ha obli-
gat a crear mecanismes d’atenció
a distància, aquesta treballadora
insisteix en la importància de l’a-
tenció presencial i la domiciliària
“per detectar situacions de risc”.
El mateix passa amb l’atenció co-
munitària –que inclou “tallers de
suport a cuidadors o d’entrena-
ment de la memòria, per exem-
ple”– i que ara ha quedat atura-
da. Montón creu que, tan bon
punt es pugui, s’hauran de recu-
perar aquestes vies per fer front
a “les seqüeles socials, que sem-
pre queden més amagades”.

El CAP ha fet front als efectes socials de la crisi. Foto: Twitter (@caprogerflor)

L’atenció psicosocial als centres
sanitaris, clau en la pandèmia

Oci | Balanç positiu de la primera Festa Major virtual
La Festa Major del barri, que aquest any s’ha hagut de celebrar de forma vir-
tual, ha deixat bones sensacions entre les entitats organitzadores. “No podem

estar més orgullosos dels veïns i veïnes”, han dit des de l’AV de la Dreta.

L’acció va aplegar centenars de persones. Foto: Twitter (@AVVDreta)
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“Decepció” davant un nou pas
per a l’ampliació del temple

URBANISME4El creixement de
la Sagrada Família continua
provocant malestar entre els
veïns de la zona. L’última nove-
tat és la cessió gratuïta a l’Ar-
quebisbat de Barcelona del te-
rreny on s’ha de construir la ca-
pella de l’Assumpta, una decisió
aprovada per unanimitat al Ple.

“No ens ho han consultat ni
ens ho han comunicat, és una
decepció total”, ha dit a Línia Ei-
xample Salvador Barroso, por-
taveu dels veïns afectats per
l’expansió del temple. Tal com
explica Barroso, la capella de

l’Assumpta ocuparà 2,6 metres
de vorera al llarg de 20 metres
del carrer Provença. Tot i això, el
representant veïnal admet que
aquest és un “tema menor” i que
la seva “màxima preocupació” és
la façana de la Glòria.

Per a Barroso, la darrera ces-
sió gratuïta a l’Arquebisbat és
una mostra més que “cap polític
defensa els interessos de la ciu-
tadania” davant els del temple.
“Si la Sagrada Família demana la
lluna, li donaran la lluna”, la-
menta, alhora que recorda que el
tema està en mas de la justícia.

MASCLISME4Les entitats de
suport a les víctimes de violèn-
cia masclista comencen a recu-
perar a poc a poc la seva activi-
tat habitual, i ho fan més con-
vençudes que mai que “falten re-
cursos” per lluitar contra aques-
ta xacra, tal com ha dit la direc-
tora d’Hèlia Dones, Montserrat
Vilà, a Línia Eixample. 

Els tres mesos de confina-
ment han agreujat la situació de
les víctimes i, tot i que s’han re-
forçat serveis com el telèfon d’e-
mergència, molts cops aquests
mecanismes s’han vist “col·lap-
sats”, en paraules de Vilà, i han
estat insuficients per donar una
resposta adient a les dones. “De
fet, això ja passava abans de la
pandèmia, però ara s’ha accen-
tuat”, comenta la directora da-
questa entitat, que té la seu al Ca-
sal de Barri Espai 210.

Vilà assegura que el nombre
de trucades que ha rebut Hèlia
Dones ha augmentat molt du-
rant la quarantena i que s’han
trobat “diversos casos de dones
que han hagut de marxar del seu

domicili” per fugir de l’agressor.
En aquest sentit, explica que es
tendeix a parlar només dels “ca-
sos més urgents”, en què la víc-
tima conviu amb l’agressor, però
recorda que hi ha altres situa-
cions que també s’han de tenir en
compte. Per exemple, les vícti-
mes que estaven pendents de ju-
dici han vist com s’allargava l’es-
pera i l’angoixa, i algunes han ha-
gut de demanar ajuda perquè el
seu agressor les continuava as-

setjant, malgrat no conviure-hi.
Vilà reivindica també la neces-
sitat de protegir els fills i filles de
pares maltractadors: “Alguns
agressors que encara tenen la
custòdia compartida han apro-
fitat l’excusa del coronavirus per
no tornar els fills a la mare”, la-
menta. La tasca de les advocades,
psicòlogues i altres voluntàries
que integren entitats com Hèlia
Dones ha estat clau per fer front
a aquestes realitats tan dures.

El confinament ha agreujat la situació de les víctimes. Foto: Arxiu

Hèlia Dones: “Falten recursos
contra la violència masclista”

Proximitat | La Xarxa de Suport aposta pel comerç local
La Xarxa de Suport de Sagrada Família vol promoure el comerç del barri. Per
fer-ho, ha demanat la col·laboració de l’Eix Sagrada Família amb l’objectiu de

crear un recull d’establiments i professionals de la zona i fer-ne difusió.

L’expansió de la Sagrada Família, eterna polèmica. Foto: Pere Francesch/ACN
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Els negocis xinesos comencen
a recuperar l’activitat 

COMERÇ4Després de ser els
primers a tancar (abans, fins i tot,
que es decretés l’estat d’alarma),
els negocis del barri regentats per
xinesos comencen ara a recupe-
rar l’activitat a mesura que avan-
ça la desescalada, però ho fan a
poc a poc i amb molta precaució. 

Jennifer Chen, filla dels pro-
pietaris del restaurant Da Zhong
ShiFu, explica que, si bé fa tres
mesos el tancament dels res-
taurants i comerços xinesos va
ser simultani, en la reobertura no
tots estan seguint el mateix rit-
me. En el cas del negoci de la
seva família, va començar a ofe-
rir servei a domicili durant la fase
1 i ha recuperat el servei pre-
sencial amb la fase 2. En canvi,
creu que “faran falta dues set-
manes més perquè obrin tots els

establiments xinesos del Fort
Pienc”, ha dit a Línia Eixample. 

“El fet que encara hi hagi
contagis és un fre per a tothom”,
ha afegit. En aquest sentit, ha ad-
mès que li fa “força por” anar a
treballar pel risc d’agafar el virus,
però que, econòmicament, no
podien continuar tancats du-
rant més temps. Per això, asse-
gura que s’esforcen per garantir
la tranquil·litat de treballadors i
clients, aplicant de manera es-
tricta totes les mesures de segu-
retat: aforament limitat, distàn-
cia, desinfecció... 

Sigui com sigui, reconeix que
ara reben “molts més clients oc-
cidentals que xinesos, i abans era
al revés”. “Sempre diem que als
xinesos ens fa molta por morir,
som molt previnguts”, apunta.

SALUT4El Departament de Sa-
lut de la Generalitat va tancar el
CAP Carles I a l’inici de la pan-
dèmia i ara no té previst tornar-
lo a obrir, tal com han confirmat
fonts de la conselleria a Línia Ei-
xample. L’anunci ha generat
malestar entre els veïns i els
professionals sanitaris de la
zona, que es van concentrar di-
lluns al migdia a Ausiàs March
amb Passeig de Sant Joan per re-
clamar “un CAP digne i segur”. 

La decisió de no reobrir l’e-
quipament ha estat motivada
per les deficiències que presenta.
“No disposa de cap consulta amb
ventilació, sortida d’emergència,
ni WC adaptats. La  Unitat Bàsi-
ca de Prevenció ha indicat que no
és apte per continuar fent activi-
tat assistencial”, ha denunciat
un grup de sanitaris a través del
compte de Twitter @nou_cap.
En la mateixa línia, els treballa-
dors recorden que el CAP Passeig
de Sant Joan, on s’ha concentrat
l’atenció primària del Fort Pienc,
és un “centre amb unes instal·la-
cions també deficients i obsole-

tes, i on no hi ha espai per a tots
els professionals”. 

Per això, la prioritat tant per
als sanitaris com per als veïns és
la construcció del nou CAP Fort
Pienc. El vicepresident de l’as-
sociació veïnal, Jordi Casanovas,
recorda que el 2016 es va signar
un conveni entre l’Ajuntament
i Salut perquè l’equipament es-
tigués fet l’any 2022 a un solar

de Gran Via amb Nàpols. A ho-
res d’ara, aquest espai encara no
és propietat del consistori i, per
tant, ni tan sols han començat
les obres. Així, mentre dema-
nen que s’acceleri aquest pro-
cés, els veïns reclamen una so-
lució provisional que no re-
quereixi una gran inversió, per
tal de no endarrerir l’arribada
de la solució definitiva.

Concentració per reclamar un nou CAP al Fort Pienc. Foto cedida

La Generalitat no té previst
tornar a obrir el CAP Carles I

Cultura | L’Ateneu repassa les grans figures del jazz
El Centre Cívic Ateneu Fort Pienc ha començat una retrospectiva setmanal
per les figures més emblemàtiques del món del jazz, en el marc de la pro-
posta virtual ‘Vespres de jazz des de casa’, sorgida durant el confinament.



La temporada 2019-20 podria te-
nir un final amb premi per al CFS
Eixample. I és que diumenge
passat es va conèixer que el club
és un dels tres finalistes al millor
himne del futbol català d’aquest
curs en el concurs que organitza
el Tot girade Catalunya Ràdio.

Les votacions es van tancar
dissabte passat i el CFSE ha que-
dat entre els tres aspirants des-
prés de rebre el 17,8% dels vots.
En aquesta primera fase de la fi-
nal, l’equip més votat va ser el
Club d’Esports Vendrell (va rebre
el 21,4% dels suports), mentre
que el tercer en discòrdia va ser
el CF Lliçà de Vall (amb un 14,1%
del total dels vots).

Està previst que en un dels
pròxims programes del carrusel
esportiu de la ràdio pública del
país, presentat per David Clupés,
els tertulians i experts escullin
quin dels tres candidats aconse-

gueix aquest honor. El concurs,
iniciativa del periodista hospita-
lenc Jordi Mèlich, es va posar en
marxa fa moltes temporades.

DIFICULTAT PER FER PROVES
Esportivament, però, les notícies
per al club són més complicades.
Després que fa gairebé dues set-
manes s’anunciés la cancel·lació
del campus de futbol sala que
s’havia de fer a la Vall d’en Bas
(havia d’organitzar-se en col·la-

boració amb Albert Cardona i Uri
Santos, de l’Industrias Santa Co-
loma), el CFSE també està tenint
problemes per poder fer les pro-
ves per captar nous jugadors i no-
ves jugadores per a la base.

“Estem trobant la reticència
d’algunes escoles a reobrir i com
que entrenem en pistes d’escoles,
és complicat. La previsió que te-
nim és poder arrencar el setem-
bre”, expliquen a Línia Eixample
des del club roig-i-negre.

El club podria ‘guanyar’ una altra cosa aquest curs. Foto: CFSE

El CFS Eixample, finalista del
concurs d’himnes del ‘Tot gira’

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Futbol sala | Àlex Honrubia, tècnic del juvenil B del Polaris
Dijous passat el Futsal Polaris anunciava l’arribada d’una altra peça per a les banquetes

de la base del conjunt del Fort Pienc. Es tracta d’Àlex Honrubia, que a partir del curs
que ve serà el màxim responsable del juvenil B del club, que tornarà a jugar a Tercera.

El CB Roser presenta els seus
fitxatges per al curs que ve

Víctor Pla, Bernat Ca-
marasa, Jonel Palou i
Tomas van Haaren
són les quatre cares

noves que presentarà el CB Ro-
ser en el seu projecte 2020-21 a
la lliga EBA. El club ha treballat
perquè Juan Hereza tingui la
plantilla tancada aviat (als fit-
xatges cal sumar les renovacions
de Joan Gavaldà, Adrià Cortega-
no, Raúl Verano, Àlex Olivé, Al-
bert Sulleva, Dani Roure, Adrià
Tort i Sergi Tubert), de manera
que només falta saber en quin
moment l’equip tindrà la pri-
mera presa de contacte. 

Pla, procedent de l’UBSA,
aportarà lideratge en la cons-
trucció i intensitat defensiva. El
primer d’aquests dos aspectes, el
de la creació de joc, el comparti-
rà amb Camarasa, que també
aterra al Fort Pienc del conjunt
de Sant Adrià.

El tercer jugador procedent
del Ricart és el veterà Jonel Pa-
lou, un especialista en els tirs de
tres punts. Per últim, l’interior ca-
nari procedent del Grup Barna
aportarà agressivitat ofensiva,
intimidació, rebot i molta feina.
És la peça que l’equip necessita-
va per reforçar el joc interior.
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Síndria esberladaés el tercer recull de po-
emes publicat per Bel Granya, escripto-
ra i filòloga badalonina al capdavant de
l’Espai Betúlia Centre de la Paraula i de
les Lletres de Badalona. El llibre inclou
una cinquantena de poemes que s’a-
llunyen de la poesia intranscendent i
aposten per un estil molt més subtil, in-
tel·ligent i, alhora, humà.

Llibres

Síndria esberlada
Bel Granya

L’Escenari Joan Brossa s’ha reinventat per
continuar oferint teatre al seu públic. A
través de l’Escenari Virtual, els especta-
dors podran gaudir de sessions de tea-
tre en directe i gratuïtes via Zoom. Les pri-
meres sessions seran el 21 i el 28 de juny
i presentaran El primer Brossa, un ho-
menatge als primers textos dramàtics
que va escriure l’autor.

Teatre

Escenari virtual
Escenari Joan Brossa

Els fans de Txarango tenen aquests dies
un sentiment agredolç. Si bé estan con-
tents per la publicació de l’esperat quart
disc de la banda, De vent i ales, no poden
obviar que es tracta de l’últim àlbum: Txa-
rango s’acomiadarà per sempre del pú-
blic l’any que ve. Sigui com sigui, enca-
ra els queden concerts per gaudir i can-
çons per escoltar, com A la deriva.

Música

The Greatés una comèdia satírica sobre
l’ascens al poder de Catalina la Gran, em-
peradriu de Rússia, en aquest cas inter-
pretada per Elle Fanning. Aquesta sèrie
de 10 capítols creada per Tony McNamara
arriba a les nostres pantalles a través d’S-
tarzplay, una de les plataformes més
noves però que ja compta amb una
bona oferta audiovisual.

Pelis i sèries

The Great
Tony McNamara

De vent i ales
Txarango

Orgull LGTBI virtual
El PRIDE Barcelona, la principal celebració de l’Orgull

LGTBI a Catalunya, no es podrà fer com s’havia planejat: el
passat 30 d’abril es va fer oficial la suspensió de les activi-
tats programades. Tot i això, l’organització ha estat treba-

llant des d’aleshores per crear un format virtual de la cele-
bració, que tindrà lloc del 25 al 27 de juny. De moment,

encara no han transcendit gaires detalls de com serà
aquesta proposta telemàtica, però els organitzadors han

generat expectació: “Us assegurem més visibilitat, més
lluita i més celebració que mai”, han assegurat a Twitter.

“Inquieta, visceral, intensa i transcendent”. Amb
aquests adjectius s’autodefineix Clara Peya (Pa-
lafrugell, 1986), pianista i compositora formada
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ES-
MUC), el Taller de Músics i, fins i tot, a un con-
servatori de Sant Petersburg. Peya ha publicat
vuit àlbums i és cofundadora de la companyia

de teatre, dansa i música en directe Les Impuxi-
bles, juntament amb la seva germana Ariadna.
L’any passat va rebre el Premi Nacional de Cul-
tura i el seu darrer treball, Estómac, va guanyar

el Premi Enderrock a millor disc. Tot i que el
confinament va aturar la seva gira, Peya va fer

un concert virtual en el marc de la iniciativa
#StreamingsSolidaris. Ara, amb la desescalada,

ha estat l’artista escollida per inaugurar un nou
festival: Sala Barcelona. Música al Castell de

Montjuïc (del 2 de juliol al 30 d’agost).

C L A R A  P E Y AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser pianista i compositora
Ha tret 8 àlbums i és cofundadora de Les Impuxibles

Famosos

Ha estat escollida per inaugurar un festival
Sala Barcelona és un nou cicle de concerts a Montjuïc 

Contents de poder-la veure en directe
I, en general, hi ha força expectació pel nou festival

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | The Last of Us Part II 
Naughty Dog i Sony publiquen aquest mes de juny la segona entrega del

popular videojoc The Last of Us. Disponible per a Play Station 4.
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

MASCARETA

Caldrà mantenir una distància interpersonal d’un 
metre i mig, i no pas de dos metres, com fins ara

HIGIENE

DISTÀNCIA

MOBILITAT

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

i DIA A DIA

Fa temps que parlem de la nova normalitat, però ara per fi
comencem a conèixer-ne els detalls. El Consell de Minis-
tres ha aprovat el reial decret que estableix com serà la

vida després de la fase 3, una vida que, segons els terminis
previstos pel govern espanyol, començarà el 21 de juny, coin-
cidint amb la fi de l’estat d’alarma.

Una de les mesures que inclou aquest document és l’ús de
mascaretes. Com ja passa ara, aquest element de protecció
serà obligatori a la via pública sempre que no es pugui man-
tenir la distància personal, així com en espais tancats i al
transport públic. Qui incompleixi aquesta norma (que, en
principi, serà vigent fins que es trobi la vacuna o el tracta-
ment contra la Covid-19) rebrà una multa de 100 euros. Pel
que fa a la distància personal, haurà de ser d’un metre i mig, i
no de dos metres, com fins ara. Alhora, es continua insistint
en la importància de la higiene: rentar-se les mans molt so-
vint i desinfectar els diferents espais és vital.

Quant a la mobilitat, serà lliure arreu de l’Estat, caldrà portar
mascareta als diversos mitjans de transport i Aena haurà de fer
un control sanitari dels viatgers que arribin de l’estranger. 

Com serà la nova normalitat?

Serà obligatòria en els mateixos supòsits que ara. 
Incomplir aquesta norma suposarà una multa de 100 euros

Les claus

Rentar-se les mans molt sovint i desinfectar els diferents espais
continuaran sent accions clau en la lluita contra el coronavirus

Serà lliure, però caldrà portar mascareta als trajectes. 
Aena controlarà els viatgers que arribin de fora 
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