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Recorden quan corria per casa
amb uns bolquers que feien
que a cada pas hagués de lluitar
per no caure de cul a terra;
quan li feien moixaines mentre
se li aclucaven els ulls o la il·lu-
sió amb la qual els esperava a la
porta de l’escola i els demana-
va l’entrepà. Ho recorden tot.
Per això, i per un amor incon-
dicional, molts cops la gent
gran no denuncia el seu mal-
tractador, que acostuma a ser el
seu fill o algun familiar proper,
com explica el director d’Amics
de la Gent Gran, Albert Aquiles,
a aquesta publicació. 
Segons les dades que publi-

cava recentment la Diputació de

Barcelona, la violència contra la
gent gran ha augmentat durant
el confinament. Des de la sego-
na quinzena del mes de febrer
fins a l’inici del confinament es
van registrar 52 casos d’abusos,
mentre que des de l’inici del
confinament fins al 9 d’abril
aquesta xifra es va doblar, amb

un total de 112 casos. A més, l’in-
forme de la Diputació mostra que
el perfil de persona gran mal-
tractada és en un 80% de les si-
tuacions una dona d’entre 80 i 84
anys, sense deteriorament cog-

nitiu i que necessita ajuda amb
les activitats bàsiques de la vida
diària. “El perfil de la persona
presumptament maltractadora
és moltes vegades el fill de la víc-
tima i les tipologies més fre-
qüents d’agressions són psicolò-
giques, de negligència i econò-
miques”, confirma l’estudi.
Les xifres parlen per si soles.

L’any 2019 la Diputació va de-
tectar 392 casos de persones en
situació de maltractament –en
un estudi de 42 municipis–.
298 eren dones (76%) i 94 ho-
mes (23,97%). Per desgràcia,
“que arribin a denunciar és
quasi impossible perquè es tro-
ben dins d’un cercle familiar”,
apunta Aquiles. 
El director d’Amics de la

Gent Gran també remarca que el
maltractament contra els avis
molts cops queda invisibilitzat i

és menys identificable “perquè
en la majoria de les situacions no
es tracta d’una violència física
sinó psicològica, econòmica o
institucional”. “Sovint parlem
d’un maltractament inconscient.

Per exemple, treure autonomia
per decidir a una persona gran és
incapacitar-la, o dir-li que calli
perquè s’està repetint és menys-
prear-la”, exemplifica Aquiles. 
Actualment, Amics de la

Gent acompanya uns 2.600
avis de 13 comarques catalanes.
L’exèrcit de voluntaris que té

desplegat aquesta entitat tre-
balla per salvar la gent gran
d’un dels pitjors mals d’envellir:
la soledat. Alhora, els volunta-
ris serveixen d’eina per detec-
tar els maltractaments que pa-
teixen les persones que l’entitat
acompanya. 
“Nosaltres, en entrar a les ca-

ses, ens convertim en un mur de
contenció dels abusos. És per
això que hem de procurar estar
al costat de les víctimes i evitar
que se’ns faci fora de les seves
cases, perquè si no això implica
que molts cops no podem plan-
tar cara al maltractador”, con-
clou Aquiles fent referència al fet
que a la vellesa les persones
tendeixen a ser tractades com si
fossin infants i poden perdre
controls tan bàsics com el per-
mís de deixar entrar o sortir qui
vulguin de casa seva. 

Els cops més invisibles 
» Els maltractaments a la gent gran han augmentat considerablement durant el confinament
» Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran són una eina clau per detectar aquestes situacions

El perfil de la persona
presumptament
maltractadora moltes
vegades és el fill

El 80% de les víctimes
són dones d’entre
80 i 84 anys sense
deteriorament cognitiu

Júlia Gamissans
BARCELONA

Els maltractaments a la gent gran han crescut durant el confinament. Foto: Arxiu
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Els semàfors

AFA Escola 9 Graons
L’AFA de l’Escola 9 Graons ha aconse-
guit que el Consorci d’Educació es com-
prometi a fer les accions necessàries

perquè el centre quedi lliure d’amiant.
Ara, les famílies també estan lluitant per
guanyar més espai per al curs vinent. 

pàgina 9

Panteres Grogues
L’associació esportiva LGBTI establerta
al barri de Sant Antoni va participar, la
setmana passada, en un debat de Pride
sobre la importància de la cultura i l’es-
port en aquest col·lectiu. Actualment,

Panteres Grogues té més de 1.000 socis. 
pàgina 12

Consorci de Salut
“La situació és insostenible”, diu una

metgessa sobre el CAP Passeig de Sant
Joan, que ha passat a atendre 8.000 pa-
cients més arran del tancament del CAP
Carles I. Tot, mentre personal i veïns
demanen el promès CAP Fort Pienc. 
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La lupa

per @ModernetdeMerda

La mandra

Com a bon pecat capital, la mandra és
suggerent i perillosa a la vegada. Un lloc
mental que convé evitar, un paradís tre-
mendament atractiu però també de-
vastador, perquè sol tenir poques sor-
tides. Costa marxar-ne. Una vegada hi
arribes, hi arreles. L’escenari se’t men-
ja i el pecat i tu acabeu fo-
sos en un únic destí que
tampoc és cap destí concret.
És un no-res que, a sobre,
tampoc et permet aspirar a
cap altra cosa.
Per això em sembla re-

alment meritori que ERC i
(encara amb més empenta) JxCat ha-
gin decidit fer carretera i manta i con-
duir tot un moviment cap a aquest ter-
rible abocador on només creix la in-
acció i el temps perdut. Cada dia que
passa trobo més al·lucinant l’alegria
amb què s’estan duent uns ideals cap
a l’avorriment més absolut. Titulars ba-

rats, disputes de cuina, trampes insu-
portablement infantils.
I dic alegria perquè molts prota-

gonistes, especialment els que tenen el
botó de les convocatòries a la mà, han
calculat perfectament els costos d’a-
quest avorriment popular. I els assu-

meixen de bon grat, perquè saben
que aquests costos poden incloure
també un benefici com és la victòria en
unes tristes eleccions autonòmiques.
I, és clar, tota victòria implica la me-
ravellosa poma del poder, encara que
pel camí hi hàgim abandonat el cadà-
ver d’un projecte col·lectiu.

Lamentablement, avui Ítaca ha
quedat reduïda a un pecat capital.
Tots aquells somnis d’ahir han quedat
convertits en aquesta mandra d’avui.
Han aconseguit tergiversar-nos les in-
tencions fins al punt de fer-nos creu-
re que el rival és qui el 30 de setembre

de 2017 tenia l’urna prepa-
rada i a punt al garatge de
casa seva. Han desviat l’a-
tenció fins al punt de des-
viar-nos també del camí.
I, mentrestant, presos

polítics a les presons, ex-
iliats a l’exili, i una llarga

llista de represaliats per un Estat que
ja no necessita represaliar-nos gaire
més, de tan lluny i errats com ens deu
veure, avançant d’esma en aquesta
minúscula Ítaca feta de mandra i de
tristesa. Molt haurien de canviar les co-
ses perquè un nou brot de ganes ens
deslliurés del pecat.

Ítaca ha quedat reduïda a un pecat capital,
tots aquells somnis d’ahir han quedat 
convertits en aquesta mandra d’avui

El problema no és que
TV3 emeti una sèrie bi-
lingüe que originalment

estava feta per a una plataforma de
TVE. El problema és que TV3, en
aquests moments, no està produint cap
ficció pròpia i està omplint la graella
amb programes d’altres cadenes, com
‘Drama’ o com ‘Pep’ d’IB3.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan sento parlar de la
cultura com un bàlsam
o com un bé de primera

necessitat, no penso en cap museu, ni
tampoc en cap festival. Penso, i molt,
en ‘Amar es para siempre’ i la resta de
telenovel·les de sobretaula que tant
menyspreem, i que tanta companyia
fan a la gent gran.

@victorrecort

PSOE 2018: Prometem
aturar la venda d’ar-
mes a Aràbia Saudita, no

col·laborarem amb les atrocitats al Ie-
men. PSOE 2019: 22 llicències d’ex-
portació d’armes a Aràbia Saudita per
valor de 392,78 milions. 76,2 milions en
munició, 1,3 milions en bombes i 315
milions en aeronaus.

Con ‘Love is love’ se me
ocurren dos problemas:
1. Excluye a las personas

trans e intersexuales. 2. Valida las re-
laciones no heterosexuales pero solo
cuando la cosa va de amor; cuando hay
una pareja monógama y heteromórfi-
ca que presentarle a la familia. El res-
to ya es debatible.

@LaHipogrifa@AlbertLloreta@criscleme



La casa Pere Company és a la
cantonada dels carrers Ca-
sanova i Buenos Aires del

districte de l’Eixample barceloní.
Va ser dissenyada per l'arquitec-
te Josep Puig i Cadafalch l'any
1911 per encàrrec de l’esposa de
Pere Company i Molins, que va
comprar el solar l’any 1910 per
construir-hi l’habitatge familiar.
Entre 1901 i 1911 Puig i Cadafalch
construeix un seguit de residèn-
cies unifamiliars per a la classe
alta. Aquestes cases, entre les
que hi ha la casa Pere Company,
es caracteritzaven per les seves fa-
çanes d’estuc blanc i interiors
clars. Inclassificable arquitectò-
nicament per a disgust dels en-
tesos i insubornable a l'especu-

lació urbanística dels anys setan-
ta, aquesta obra de Puig i Cada-
falch és, potser, la seva més des-
tacable per la seva especificitat.
L’edifici, originàriament aïllat

i voltat de jardí, ocupa una pe-
culiar cantonada en angle recte,
sense xamfrà a l’extrem nord del
solar. Per tal d’assolellar la faça-
na al jardí, Puig i Cadafalch hi fa
una utilització noucentista, em-
parentada amb formes de tradi-
ció popular i barroca i estils de la
sezessión vienesa dels arquitec-
tes Wagner i Olbrich, tot i que
mantenint el tret modernista de
l’acurat disseny dels elements
constructius i decoratius. 
Poc temps després de la seva

construcció, cap al 1920, la fa-
mília Company va vendre la casa
a Dolors Catarineu Ferran, que va
encarregar un projecte de re-
forma i ampliació a l’arquitecte
Enric Sagnier i Villavecchia. A la
mort de Catarineu, l’any 1928, la
casa va passar als seus fills, pro-
pietaris de Manufactures Rosal,
que hi van instal·lar el seu do-
micili particular.

Durant la guerra civil espan-
yola, la casa va ser la seu del Ga-
binet d'Identificació Policial de la
Generalitat, i, des del 1940, en
què la va adquirir el doctor Mel-
cior Colet, clínica i consulta gi-
necològica, abans que el 1982 la
cedís a la Generalitat perquè hi
instal·lés el Museu i Centre d'Es-
tudis de l'Esport Melcior Colet,
que acull des del 1986 i depèn de
la Secretaria General de l’Esport
i de l’Activitat Física. 
En aquesta galeria s’hi mos-

tren diverses peces i fotografies
de temàtica esportiva, en especial
objectes referits a l'esport català
com ara els trofeus del porter Ri-
cardo Zamora, medalles de futbol
dels campionats de Catalunya, la
pilota de futbol signada pels ju-
gadors de la final del 1942 o re-
glaments i pintures de 1862 del
“Gimnasio Español”. També són
interessants els objectes exposats
que fan referència a l'olimpis-
me, entre els quals destaquen
torxes i medalles, a més de mas-
cotes i peces de diversos espor-
tistes olímpics catalans.

| perSanti Capellera

La casa Pere Company

De llar de classe alta a museu

Any 1911. Façana de la casa Pere Comp
any a la

cruïlla entre els carrers Casanova i Buen
os Aires.

Foto: orgullosademiciudad   
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Esquerra de l’Eixample Societat | Celebrat el judici per l’ocupació del Lina Òdena
Els membres del Casal Lina Òdena es van enfrontar ahir al judici per l’ocupació del
local on hi ha l’entitat actualment, al 132 del carrer Mallorca. Es tracta de la segona

ubicació del casal, ja que primer els van desallotjar del 194 del carrer Provença. 

ENSENYAMENT4A l’Esquerra de
l’Eixample els reptes per millorar
les escoles i els seus entorns s’a-
cumulen. En pocs dies s’han tor-
nat a posar al damunt la taula pro-
blemàtiques antigues i noves.
Una d’elles és la reivindicació

que fan les famílies de l’Escola
Mallorca i l’Escola Bressol Lon-
dres en relació amb l’edifici des-
ocupat que hi ha en una de les
cantonades dels carrers Londres
i Villarroel. Les famílies fa temps
que el reclamen per resoldre la fal-
ta d’espai que les mateixes admi-
nistracions han admès. Fa pocs
dies van registrar una petició al
consistori per aconseguir que l’e-
difici, del qual recorden que “fa
més de 14 anys que està buit i
abandonat”, serveixi per a l’am-
pliació de les dues escoles. 
A banda, les famílies creuen

que el context actual provocat
pel coronavirus, que farà que per
al curs que ve es redueixin les rà-
tios sobrepassades, fa més urgent
la seva petició. Un dels exemples

de la saturació que pateixen a l’Es-
cola Mallorca són els quatre torns
de menjador. “No valen excu-
ses”, conclouen els pares i mares.

PACIFICACIÓ D’ENTENÇA
Una segona reivindicació és la que
arriba de les associacions de fa-
mílies de les escoles Entença, Xi-
rinacs i Joan Miró i de la llar d’in-
fants Àgora, entre d’altres, junta-
ment amb l’Associació de Veïns i
Veïnes de l’Esquerra de l’Eixam-
ple. Totes elles reclamen la paci-
ficació del carrer Entença, ja que
recorden que en el tram on hi ha
aquestes escoles –des de la Gran
Via a l’Avinguda Tarradellas–“hi
accedeixen més de 1.500 infants
i adolescents que s’exposen durant
una gran part del dia als fums i so-
rolls dels més de 20.000 vehicles
que hi circulen cada dia”.
En aquest sentit, famílies i

entitats alerten de “l’impacte a llarg
termini sobre el desenvolupa-
ment i la salut dels infants del ba-
rri” i sobre el “greu problema de

seguretat vial” que ara mateix re-
presenta el disseny d’aquest carrer.
La solució proposada és la pacifi-
cació d’un carril amb un nou ca-
rril bici i l’ampliació de les voreres. 

PLACES DE P3
Per últim, recentment la Fede-
ració d’Associacions de Mares i

Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC) ha denunciat que la
Nova Esquerra de l’Eixample és
la segona zona de la ciutat on més
nens i nenes s’han quedat sense
plaça pública de proximitat de P3
per al curs que ve. Concreta-
ment, són 49 els infants sense
plaça de proximitat, un concep-

te que fa referència a tenir l’escola
a menys de mig quilòmetre del
domicili. 
Des de la FAPAC lamenten

que “un any més es constata la
manca de planificació del De-
partament d’Educació per donar
cobertura a les necessitats d’es-
colarització”. 

Per unes escolesmillors
» Famílies d’escoles públiques del barri exigeixen millores per acabar amb algunes mancances

» Demanen la pacificació del carrer Entença i un nou edifici per a l’Escola Mallorca i la Bressol Londres

Des de l’Escola Mallorca reclamen l’ampliació en aquest edifici. Foto: Twitter (ampamallorca)
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Sant Antoni

L’emblemàtic grafiti de 
La Carboneria ja és història

MEMÒRIA4Les obres per fer pi-
sos a l’històric edifici de La Car-
boneria, situat a la cantonada de
Floridablanca amb Urgell ,al ba-
rri de Sant Antoni, han provocat
que l’emblemàtic grafiti de la fa-
çana ja hagi passat a la història.
Les obres es van posar en

marxa el passat mes d’octubre i,
a causa de la pandèmia del co-
ronavirus, es van haver d’aturar.
Des de fa unes setmanes ja tor-
nen a estar en marxa i del grafi-
ti ja només en queda una petita
part a baix de tot de la façana. El
2016, l’Ajuntament va aprovar la
catalogació de La Carboneria
amb un nivell de protecció C,

cosa que ha fet que la façana
s’hagi conservat. La protecció
aprovada, però, no va incloure
l’obligatorietat de conservar l’o-
bra artística. Llavors, des del
consistori van afirmar que la
voluntat era que no s’esborrés
perquè formava part “de la me-
mòria social de l’edifici”. Final-
ment, això no ha estat així.
La Carboneria, també cone-

guda com la casa Tarragó, va ser
desallotjada el febrer de 2014
després que durant sis anys ha-
gués estat ocupada i fos un cen-
tre social autogestionat del barri,
des d’on s’organitzaven dife-
rents activitats socials i culturals.

COMERÇ4El Mercat Dominical
de Sant Antoni va reobrir diu-
menge passat després de gairebé
quatre mesos sense poder fer-ho
a causa de la pandèmia del coro-
navirus.
La imatge va ser diferent de la

que el mercat presentava abans
del tancament. Control d’accés,
cues, només una entrada i una
sortida per a cada marquesina,
circulació en sentit únic... L’afo-
rament era de 238 persones, cosa
que fa que els venedors estiguin
preocupats per la viabilitat dels
seus negocis. De fet, ja fa anys que
les parades del Dominical s’han
anat reduint i ara, amb les limi-
tacions imposades, els paradistes
temen que els seus negocis no si-
guin viables. La presidenta del
Mercat Dominical, Fuensanta
Garcia, explicava fa uns dies a Lí-
nia Eixample que estan preocu-
pats pel futur, especialment si no
es flexibilitza el protocol actual.

LA REPRESA ALS ENCANTS
Les botigues dels Encants de
Sant Antoni, per la seva banda,

ja fa tres setmanes que van re-
prendre l’activitat. “Hem obert
a mig gas, amb moltes limita-
cions, però la valoració del re-
torn és molt positiva, malgrat
tot”, afirma el president dels
Encants, Joan Mestre. Tot i que
reconeix que “els guanys, òb-
viament, no són els mateixos”,
destaca el “suport veïnal”, que

s’ha incrementat en el moment
més difícil per als botiguers i ha
estat “una sorpresa positiva”. A
més, Mestre recorda que, com
els venedors, molts clients tam-
bé han passat els tres mesos de
quarantena sense rebre ingres-
sos, de manera que agraeix l’es-
forç que fan per donar suport al
comerç de proximitat.

L’emblemàtic mercat ja torna a funcionar. Foto: Dominical de Sant Antoni

El Mercat Dominical reobre
gairebé quatre mesos després

Cultura | Un cicle de cinema per reivindicar l’Orgull LGTBI 
El Centre LGTBI ha pres aquest dilluns el relleu dels actes organitzats per diverses entitats
de la ciutat amb motiu de l’Orgull. Després d’un cap de setmana intens, el centre s’ha con-
vertit en l’escenari de Shoga, un cicle de cinema africà LGTBI que s’allargarà fins al dia 14.
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SALUT4Les famílies de l’Esco-
la 9 Graons respiraran més tran-
quil·les a partir del 2 de juliol,
quan està previst que comencin
les obres per encapsular la teu-
lada d’amiant d’un pàrquing
que dona al pati del centre.
Aquesta és la data que el Con-
sorci d’Educació de Barcelona ha
donat tant a la direcció com a
l’Associació de Famílies d’A-
lumnes (AFA) del col·legi, ubicat
al 217 del carrer Roger de Flor.
Un cop enllestida aquesta

tasca, que hauria de durar una
setmana, el Consorci s’ha com-
promès a “fer una analítica de la
sorra del pati”, segons ha expli-
cat Cristina Fernández, membre
de l’AFA, a Línia Eixample. En
cas que s’hi detectessin restes
d’uralita, les famílies exigirien un
canvi de sorra. A més, l’estiu de
l’any que ve es farà l’expropiació
del pàrquing i es retirarà la teu-
lada. En aquest sentit, Fernán-
dez assegura que “els acords hi
són i són ferms”.
Però això no és tot. “Hi ha un

edifici que té uns baixants d’ai-

gua que també són d’amiant i
donen al pati de l’escola”, expli-
ca Fernández. Tot i que la pro-
pietat també s’ha mostrat dis-
posada a retirar la uralita, primer
han d’esperar a aconseguir els
permisos corresponents, ja que
es tracta d’un edifici protegit,
obra d’Oriol Bohigas.

MÉS ESPAI PER AL CURS VINENT
En paral·lel, hi ha una altra pe-
tició de l’AFA que, de moment,
no ha rebut resposta. Cada any,

l’Escola 9 Graons –que actual-
ment només té grups de P3, P4
i P5– guanya mitja planta per
acollir una nova generació. Les
obres d’ampliació van començar
divendres passat, però les fa-
mílies demanen que, aquest
cop, es construeixi una planta
sencera. “Amb les mesures que
exigeix el coronavirus, no tin-
drem prou espai el curs vi-
nent”, apunta Fernández, a l’es-
pera de saber si el Consorci ac-
ceptarà la proposta.

Una teulada d’uralita dona al pati de l’escola. Foto: Twitter (@afa9graons)

Pas endavant de l’Escola 9
Graons per desfer-se de l’amiant

Casa Elizalde | Torna ‘La pell dels astres’
La Casa Elizalde va reobrir dijous passat l’exposició ‘La pell dels astres’, de Marta

Darder i Adriana Valle. Proposa un espai de trobada on les artistes mostren un seguit
de peces fruit de l’observació i experimentació amb elements de la naturalesa.

Obert a la circulació un carril
bici que creua tot el districte
MOBILITAT4El carril bici del
carrer València entre l’avinguda
Diagonal i l’avinguda Meridiana,
que permet creuar tot el distric-
te de l’Eixample, ja ha entrat en
funcionament. 
Aquest corredor es va obrir a

la circulació dijous passat, 25 de
juny, dos mesos després que
l’Ajuntament anunciés la seva
creació en el marc de les mesu-
res per adaptar la mobilitat a la
nova normalitat. De fet, forma
part dels 21 quilòmetres de ca-
rril bici que, segons el consisto-
ri, s’havien de crear de forma im-

mediata a finals d’abril per estar
disponibles de cara a l’inici del
desconfinament. Una immedia-
tesa que, finalment, s’ha acabat
retardant.
El nou carril de l’Eixample és

unidireccional en sentit Besòs i
funciona com a recorregut al-
ternatiu al carril bici del carrer
Provença. Diversos usuaris han
considerat un encert la unidi-
reccionalitat d’aquest corredor
perquè millora la seguretat, se-
gons han manifestat a les xarxes
socials. D’altres, però, el troben
massa estret en alguns punts.
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COMERÇ4Sagrada Família és
un dels barris que més ha notat
la pèrdua de clientela al comerç
local arran de la pandèmia del co-
ronavirus. En concret, l’afluència
de clients a les botigues del ba-
rri ha caigut entre un 25% i un
30% respecte a les xifres d’abans
de la crisi, segons els càlculs de
la Fundació Barcelona Comerç. 
En aquest sentit, la presi-

denta de l’Eix Comercial Sagra-
da Família, Amor García, reco-
neix l’impacte que ha suposat

l’absència de turistes durant tot
aquest temps, especialment als
establiments de l’entorn del tem-
ple. De fet, en aquesta zona, l’a-
fectació ha estat tan greu que “al-
guns comerços ja no tornaran a
obrir”, tal com lamenta García.

MÉS CLIENTELA LOCAL QUE MAI
Per contra, García ha detectat
que els veïns del barri han apos-
tat més que mai pel comerç de
proximitat, segons ha explicat a
Línia Eixample. “Estic veient
cares noves i, sobretot, gent jove
que abans no consumia al barri”,
diu, alhora que apunta al paper
del teletreball per entendre

aquest canvi d’hàbits. “Molts
veïns que abans compraven al
barri on treballaven han passat
a treballar des de casa i, per tant,
també a comprar aquí”, afegeix
García. D’altra banda, també
creu que, en general, “la gent ha
pres consciència de la impor-
tància de donar suport i comprar
a les botigues del barri”.

Els comerços de l’entorn del temple, els que han patit més. Foto: Mar Vila / ACN

Cau entre un 25% i un 30% 
la clientela al comerç del barri

Els veïns que fan
teletreball han passat 
a comprar més a les
botigues del barri

L’Aula Ambiental s’acomiada
aquest mes d’un curs atípic

MEDI AMBIENT4L’Aula Am-
biental de la Sagrada Família va
tornar a obrir les seves portes la
setmana passada, després de
passar tres mesos tancada per la
pandèmia del coronavirus. Ara,
l’equipament es prepara per en-
cetar l’últim mes del curs més
atípic abans de començar les
vacances d’agost.
El punt d’informació de l’au-

la està obert de dilluns a diven-
dres en un horari reduït, però al-
hora continua apostant per les
activitats virtuals. Per això,
aquest mes de juliol la proposta

central és l’estrena del vídeo del
taller experimental Objectiu Te-
rra, programada per al dia 9 a
YouTube. Es tracta d’una ini-
ciativa de l’aula, de la mà de Cel
Obert, que convida els partici-
pants a experimentar amb dife-
rents fenòmens que passen al
planeta i a entendre per què hi
ha vida a la Terra i no en altres
indrets de l’univers.
Després de les vacances, l’au-

la es posarà en marxa de nou el
3 de setembre, amb la intenció
de començar el nou curs amb la
màxima normalitat possible.

Mobilitzacions | Les accions per la sanitat pública no s’aturen
Les mobilitzacions per defensar la sanitat pública, que porten per lema ‘La vida abans
que el capital’, continuen organitzant-se cada dimarts al vespre arreu dels barris. Ahir,
el carrer Marina va ser l’escenari de l’acció convocada per diferents entitats del barri.
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Tornen les subhastes 
al Mercat dels Encants

COMERÇ4El Mercat dels En-
cants va reobrir a principis de
juny, però fins aquest dilluns, dia
29, no s’han reprès les famoses
subhastes. “Hem trigat una mica
per garantir que tot compleix les
normes de prevenció i higiene”,
diuen des del mercat. 
En aquest sentit, per facilitar

el manteniment de la distància
de seguretat entre els partici-
pants, han limitat l’aforament a
setanta persones, han reduït de
39 a 13 el nombre de lots que se
subhasten al dia i, alhora, s’han
ampliat els dies de subhasta

(ara també se’n fan els dissab-
tes). D’altra banda, els lots i les
instal·lacions es netegen i des-
infecten dos cops al dia, s’ofereix
als clients guants i gel hidroal-
cohòlic i, a més, s’han instal·lat
mampares, senyalització i plàs-
tics protectors per evitar conta-
gis de coronavirus. 
Des del web del mercat re-

corden que “la subhasta segueix
sent pública” i celebren poder re-
cuperar, després de més de cent
dies, aquesta activitat “amb set
segles d’història”, que conside-
ren “el cor” dels Encants.

SALUT4Després de moltes rei-
vindicacions, els veïns i profes-
sionals sanitaris del Fort Pienc
van rebre fa uns dies una bona
notícia: l’Ajuntament ha cedit a
CatSalut un solar del carrer Ali
Bei per construir-hi uns mòduls
que funcionaran com espai annex
al CAP Passeig de Sant Joan. Es
tracta d’una solució provisional
mentre no arriba l’esperat CAP
Fort Pienc, que donarà resposta
a les mancances en l’atenció pri-
mària que pateix el barri, accen-
tuades pel recent tancament del
CAP Carles I del carrer Marina.
De moment, però, encara no

se sap quan estarà enllestit el
centre provisional. “Esperem
que sigui a finals de setembre,
quan tot el personal hagi tornat
de les vacances”, diu la metges-
sa de família del Carles I, Alba
Martínez, ara treballant al Pas-
seig de Sant Joan. En aquelles
dates és quan es preveu el temut
rebrot de coronavirus, una emer-
gència a la qual no podrien fer
front només amb les instal·la-
cions actuals. “De fet, si ve la grip,

ja tindrem un problema”, admet
Martínez. I és que, des que va
tancar el centre de Marina, el de
Passeig de Sant Joan ha passat
a atendre 8.000 pacients més –
en total, 28.000– en unes con-
dicions precàries: “Som setanta
treballadors i tenim quinze con-
sultes útils, de les quals només
tres tenen finestra”, detalla la
metgessa, que afirma que “la
situació és insostenible”.
Per tot plegat, desenes de

persones es concentren cada di-

mecres per reclamar el CAP Fort
Pienc, la solució definitiva que ja
es contemplava el 2008 i que ara
està prevista per al 2022. Tot i
això, el solar de Gran Via amb
Nàpols on s’ha de construir el fu-
tur centre encara no és propie-
tat de l’Ajuntament, de manera
que veïns i personal no són op-
timistes: “Potser no el tindrem ni
l’any 2025”, lamenta Martínez.
“No hi ha previsió, les coses es
fan quan són urgents i la situa-
ció ja és desesperada”, denuncia.

Personal i veïns, cada dimecres davant del CAP. Foto: Twitter (@nou_cap)

Alba Martínez, metgessa al CAP: 
“La situació és insostenible”

Equipaments | Reobre el Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
El Centre Cívic Ateneu Fort Pienc va reprendre l’activitat presencial dijous pas-
sat. De moment, s’han començat a recuperar les sessions dels tallers culturals

d’hivern que es van haver de suspendre per la pandèmia del coronavirus.



Josep Díaz i Nerea Costal podran
presumir per sempre més d’ha-
ver estat els primers atletes ven-
cedors d’una prova disputada
després del coronavirus. El cor-
redor del Runners Espanyol i la
del Club Atlètic Running van
ser els més ràpids, dissabte pas-
sat, en la Cursa Científica de
l’Hospital de Sant Pau, la primera
celebrada tant a la ciutat com al
conjunt de Catalunya.
La prova va estar marcada per

les fortes mesures de seguretat
imposades per l’organització, fent
que les sortides dels competidors
fossin esglaonades i comptabi-
litzant només les dues voltes més
ràpides (per arribar a la distància
de la milla) de les sis que cada
participant feia al circuit muntat
al voltant del recinte hospitalari.
L’atleta periquito va aconse-

guir el triomf amb una marca de
5 minuts i 2 segons, mentre que

l’acumulat de Costal va ser de 5
minuts i 58 segons. El veterà
Reyes Estévez i Albert Nogueras
van acompanyar Díaz al podi
masculí, mentre que Anna Bové
i Jackeline Gómez van ser sego-
na i tercera, respectivament, en la
categoria femenina.
La cursa va reunir alguns dels

grans noms de l’atletisme de casa
nostra, com Carles Castillejo,
José Luis Blanco i Eulàlia Alon-

so, entre altres, que no van voler
deixar escapar l’ocasió de tornar
a competir després d’estar tota la
primavera sense poder fer-ho.
Com és habitual, tot l’import

de les inscripcions d’aquesta
prova es destinarà a alguna de
les investigacions científiques
que es fa a Sant Pau. Enguany,
com no podia ser de cap altra
manera, serà per a la investiga-
ció de la Covid-19.

Els instants previs a la sortida de la prova. Foto: Jordi Pujolar / ACN

Díaz i Costal guanyen la 
Cursa de l’Hospital de Sant Pau
Pau Arriaga
LA SAGRADA FAMÍLIA

Futbol sala | Marc Valls entrenarà el juvenil A del Polaris
Després d’haver dirigit el Juvenil B del Futsal Polaris el curs passat, Marc Valls 
assumirà la banqueta de l’A de cara al curs que ve. Valls, que des del mes passat

també és el coordinador de l’entitat, seguirà assegut en una de les seves banquetes.

Debat d’esport i cultura 
amb les Panteres Grogues

Dimecres passat, dia
de Sant Joan, les Pan-
teres Grogues van par-
ticipar en un debat

social sobre esport i cultura dins
del col·lectiu LGBTIQ+ organit-
zat per Pride Barcelona. La ter-
túlia es va poder seguir en direc-
te al canal de YouTube de Pride i
també va tenir la participació de
La Cicatriz, el Casal Lambda i del
Barcelona Gays Men’s Chorus.
Toni Travieso, representant

de les Panteres Grogues, va inci-
dir en la importància de l’esport
i de la cultura en les relacions de

les persones del col·lectiu. “As-
sociacions com les nostres, on la
gent es troba perquè té necessi-
tats com fer esport o participar en
una activitat cultural, són bones
maneres de conèixer gent fora del
que és la nit”, va apuntar.
Diumenge passat, Dia de

l’Orgull, l’entitat va tornar a po-
sar sobre la taula la necessitat de
modificar la normativa que in-
clogui la discriminació per orien-
tació sexual, identitat i expressió
de gènere en la llei contra la
violència, el racisme, la xenofò-
bia i la intolerància en l’esport.

Toni Travieso va ser el representant de les Panteres Grogues. Foto: Pride
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Seixanta-un textos, tres estius i tres es-
cenaris: Arbúcies, Llançà i Barcelona.
Amb la natura com a punt central, Les cu-
quesés un viatge de la infantesa a la ve-
llesa. És, també, una història de repara-
ció psicològica que comença on s’acaba
Travessar la riera (2017), el llibre-testimoni
de Julià Guillamon sobre l’experiència de
sortir del coma.

Viu en línia

Llibres

Les cuques
Julià Guillamon

La Berta, la Lídia, el Toni i el Pol treballen
plegats en un espai de coworking i miren
de tirar endavant les seves carreres, que
de moment no van com s’esperaven. A
partir d’una foto fortuïta i una reacció in-
esperada a les xarxes, els quatre veuran
com les seves vides canvien dràsticament
i els likesprenen el protagonisme.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Likes
Roc Esquius

David Rees, cantautor espanyol d’origen
britànic, es va fer popular a YouTube ver-
sionant cançons d’altres artistes amb
l’ukelele. Més endavant, va començar a
compartir també les seves cançons prò-
pies i aquest juliol, per fi, arriba el seu es-
perat debut discogràfic: Amarillo. Es trac-
ta d’un àlbum format per nou temes en
què Rees demostra la seva versatilitat.

Música

La lista de los deseosés una de les prime-
res pel·lícules que es podrà veure a les sa-
les de cinema després de mesos tancades.
En aquest film, dues dones amb càncer de
pit es coneixen durant la quimioteràpia i
fan una llista de coses que sempre han vol-
gut fer. Una amiga que s’acaba de divor-
ciar també fa la seva llista i les tres em-
prenen un viatge per Espanya i el Marroc.

Pelis i sèries

La lista de los deseos
Álvaro Díaz Lorenzo

Amarillo
David Rees

Cruïlla XXS
“Menys és més”. Aquest és el lema del Cruïlla XXS, el cicle
de concerts i espectacles que ha preparat l’organització
del Festival Cruïlla després d’haver de suspendre l’edició
d’enguany pel coronavirus. La programació, que omplirà
tot el mes de juliol, compta amb més de 200 artistes,

que oferiran actuacions per a un màxim de 400 especta-
dors. A més de música, el cartell inclou propostes de circ,

dansa i teatre i ha multiplicat, també, els escenaris: el
Camp Nou, el Poble Espanyol, els jardins del TNC o el Re-
cinte Modernista de Sant Pau en són alguns exemples.

Elisabet Casanovas (Barcelona, 1994) és, per a
tota una generació, la Tània de Merlí, l’exitosa
sèrie de TV3 que va fer el salt a Netflix i es va
popularitzar, fins i tot, a l’Amèrica Llatina. Més
enllà del seu paper més conegut, aquesta jove
actriu ha donat vida a personatges diversos,
tant a la pantalla petita com a dalt dels es-
cenaris. En la faceta teatral, destaca la seva
participació a La senyora Florentina i el seu

amor Homer, dirigida per Sergi Belbel al
TNC, que li va valdre el Premi Butaca 2017 a
millor actriu de repartiment. A principis d’a-
quest any, la plataforma Playz (el canal de
contingut juvenil d’RTVE) va estrenar Dra-
ma, una sèrie protagonitzada per Casano-
vas que combina el català i el castellà. Pre-
cisament aquest bilingüisme ha estat l’ori-
gen d’un debat a Twitter coincidint amb la

seva estrena a TV3, el dia 29 de juny.  

E L I S A B E T  C A S A N O V A S

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió i teatre
El seu paper més conegut és el de la Tània de ‘Merlí’

Famosos

Protagonitzar la sèrie ‘Drama’ 
Original de la plataforma Playz, s’acaba d’estrenar a TV3

Debat sobre l’ús del castellà a TV3
El bilingüisme de la sèrie ha estat alhora aplaudit i criticat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| CrossCode
Aquest juliol arriba per primer cop a Switch, PS4 i Xbox One el videojoc
de rol i acció CrossCode, que fins ara només estava disponible per a PC.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ABANS D’ANAR-HI

La distància interpersonal és obligatòria: si hi ha massa gent 
i aquesta no es pot mantenir, no accedeixis a la platja 

ÚS INDIVIDUAL

DISTÀNCIA

ACTIVITAT

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

i OCI

Que l’entrada a la nova normalitat hagi coincidit amb l’a-
rribada de la calor ha convertit les platges en espais pro-
tagonistes. Hem vist vídeos que mostraven aglomera-

cions, autoritats tancant platges per excés de banyistes... Però,
realment, tenim clar què es pot fer a la platja en el món pos-
tcoronavirus? El cert és que no és fàcil saber-ho, perquè és
competència dels ajuntaments, i cada consistori és un món. 
Això sí, la Generalitat ha publicat un seguit de mesures ge-

nerals per prevenir riscos quan vulguem gaudir del sol, la so-
rra i les onades. Abans de sortir de casa, es recomana consul-
tar al visor de platges virtual si la platja on volem anar té algu-
na limitació d’accés o aforament. Un cop allà, s’ha de mante-
nir la distància interpersonal d’un metre i mig amb els altres
banyistes. Si, en arribar, veiem que hi ha tanta gent que això
no és possible, la recomanació és clara: no hi hem d’accedir.
Les dutxes, rentapeus, lavabos i altres s’han de fer servir de
forma individual, excepte en casos de persones dependents.
Pel que fa a l’activitat física, es pot fer en grup però sense
contacte físic. Per últim, s’ha d’evitar compartir menjar i estris
com ulleres, tubs, pales o altres típics d’un dia de platja.

La platja en la nova normalitat

Es recomana consultar l’estat i les possibles 
limitacions de la platja al visor de platges virtuals

Les claus

L’ús de dutxes, lavabos i altres serveis és individual. 
Tampoc es poden compartir ulleres, tubs i altres estris

Es pot jugar o fer esport en grup, però sempre evitant 
el contacte físic entre les persones que participin en l’activitat
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