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Un 24% dels metges catalans s’ha
plantejat deixar la professió en al-
gun moment arran de la pandè-
mia del coronavirus, un percen-
tatge que ascendeix al 31,7% en
el cas de l’atenció primària.
Aquestes són les dades prelimi-
nars de l’estudi Impacte de la Co-
vid-19 sobre la salut dels pro-
fessionals sanitaris, que estan
elaborant la Fundació Galatea, el
Col·legi de Metges de Barcelona
i les professores Núria Mas
(IESE) i Judit Vall (Institut d’E-
conomia de Barcelona IEB-UB).
“Tot i això, el gruix del col·lectiu
manté el compromís amb la pro-
fessió i amb els pacients”, mati-
sen des del Col·legi de Metges.

“L’atenció primària està des-
gastada perquè no ha parat: du-
rant la primera onada vam aten-
dre els pacients de coronavirus
lleus i moderats i la resta de ma-
lalties; després, l’estiu va ser
dur perquè l’augment de casos va
coincidir amb les vacances dels
sanitaris, i ara tenim molta fei-
na extra, com les PCRs a escoles
i residències”, diu la directora as-
sistencial del CAP Comte Borrell,
Mireia Sans, a Línia Eixample.
Aquest centre està situat a la
Nova Esquerra de l’Eixample, el
segon barri amb més casos de
Covid-19 de la ciutat, per darre-
re del Raval i seguit de Sagrada
Família. 

Tot i que els barris de l’Ei-
xample no són els que tenen
més incidència del virus (és a dir,
casos per 100.000 habitants), el
fet de ser els més poblats fa que
hi hagi molts contagis, i això als
CAPs es nota. “Tenim més pres-
sió assistencial”, admet la met-
gessa de família del CAP Sagra-
da Família, Alba Gili, que expli-

ca que “ara estan coincidint ca-
sos de Covid-19 amb altres in-
feccions respiratòries, com els re-
fredats”. 

Per a Gili, la feina dels sani-
taris s’ha tornat “molt més difí-
cil”, sobretot perquè s’han vist

obligats a prioritzar l’atenció te-
lefònica sempre que es pugui per
evitar riscos. “Tenim ganes d’a-
tendre presencialment, de forma
propera, però hem de protegir la
gent, no podem tenir les sales
d’espera com les teníem”, la-
menta la metgessa. “Hem hagut
d’aprendre a treballar d’una al-

tra manera, alhora que hem
après a tractar un virus nou”, afe-
geix en aquest sentit la doctora
Sans, que recorda que no s’ha in-
corporat prou personal per fer
front a l’augment de càrrega de
treball que hi ha hagut: “Tenim
més feina que abans, però no
som més que abans”.

LA PEDIATRIA, SOBREPASSADA
Durant els mesos de confina-
ment, amb tots els nens tancats
a casa, els pediatres van veure
molt reduït el seu volum de fei-
na i, a diferència de la resta de
professionals sanitaris, és ara
quan estan vivint el moment
més complicat des que va co-
mençar la pandèmia. Quan fa tot
just un mes que va arrencar el
curs  escolar, la responsable de
pediatria del CAP Sagrada Fa-
mília, Soraya Artigas, reconeix
que estan “sobrepassats”.

“El protocol de detecció de la
Covid-19 a les escoles és molt es-
tricte i suposa un volum de feina
difícil d’assumir”, afirma Arti-
gas, que assegura que “la pedia-
tria és l’assignatura pendent de l’a-
tenció primària des de fa anys” i

que “es jubilen més pediatres
dels que s’incorporen”. En aquest
context, i tenint en compte que les
proves PCR que es fan a les esco-
les també recauen sobre l’atenció
primària, l’àrea de pediatria d’a-
quest CAP ha necessitat l’ajuda
dels metges de família i ha hagut
d’incorporar una nova infermera.

Una característica que com-
plica la convivència amb el co-
ronavirus és que té uns símpto-
mes molt similars als del refre-
dat i la grip estacional. “Abans,
quan un nen tenia mocs o febre
baixa, no calia avisar el pediatre
immediatament, però ara sí”,
comenta Artigas. I, amb l’arri-
bada del fred i amb el contacte
diari entre els infants (encara que
sigui entre els anomenats grups
bombolla), aquests símptomes
són el pa de cada dia. 

“Només portem unes setma-
nes, però a la plantilla hi ha can-
sament”, confessa la pediatra,
que té clar que aquest hivern
tindran “encara més feina” i que
serà “una època difícil”. Precisa-
ment per aquest esforç titànic que
estan fent els CAPs, la directora
del Comte Borrell reivindica el
paper de l’atenció primària i de-
mana que deixi de ser “invisible”.

Anna Utiel
EIXAMPLE

“Sobrepassats”
» Un 32% dels metges d’atenció primària a Catalunya s’han plantejat deixar la professió aquest any

» Personal mèdic de centres de l’Eixample alerta que la feina s’ha tornat “molt més difícil”

La pandèmia ha fet reduir al màxim les visites presencials als CAPs. Foto: Anna Ferràs / ACN

Mireia Sans, directora
del CAP Comte Borrell:
“Tenim més feina, però
no som més que abans”

Soraya Artigas,
pediatra al CAP Sagrada
Família: “A la plantilla 
hi ha cansament”



| 4

líniaeixample.cat 14 d’octubre del 2020

Difusió controlada

Opinió

www.liniaxarxa.catDipòsit Legal: B 43221-2010 Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

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) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Els semàfors

Gimnàs Sant Pau
El Gimnàs Social Sant Pau no es rendeix
i dijous passat va organitzar un concert
reivindicatiu per llançar un nou crit d’a-
lerta sobre la seva situació. El projecte
està en perill de desaparèixer si l’Ajun-

tament no acaba comprant l’edifici. 
pàgina 6

Hèlia Dones
Hèlia Dones ha recuperat les activitats
presencials aquesta tardor. De moment

ja té en marxa els tallers de costura,
ioga, biodansa i fotografia. L’entitat

també impulsa activitats a altres barris,
com un taller d’autodefensa a la Salut. 

pàgina 10

Institut Jaume Balmes
L’Institut Jaume Balmes, el més antic
de la ciutat, celebra enguany el 135è
aniversari. Tot i que la pandèmia 

ha trastocat la celebració que hi havia
programada, es faran alguns actes per
commemorar una data tan especial. 

pàgina 10

La lupa

per @ModernetdeMerda

L’enèsim kleenex

Aquell dia de 2018 van avisar els
mitjans de comunicació i després la
van detenir a casa seva, acusada de
terrorisme i rebel·lió. Li van fer totes
les fotos possibles i van omplir tots els
titulars perquè quedés ben condem-
nada i sentenciada per l’opinió pú-
blica. I a continuació van
confinar-la al seu munici-
pi, sense deixar-la sortir
en cap moment, mentre
els puros treien fum i els
sotabarbes botaven de riu-
re a l’Audiència Nacional.

Un cop inculcada la por
i criminalitzat el moviment, l’Au-
diència Nacional va llençar la joguina
als jutjats catalans. Allà Tamara Car-
rasco va passar a ser acusada simple-
ment de desordres públics. Però els
puros dels jutjats catalans també tre-
ien fum i els seus sotabarbes botaven
tant o més que els de l’Audiència Na-
cional, perquè al mateix temps que li
rebaixaven les acusacions li mantenien

el confinament (el segrest) a Vilade-
cans. Escarni pur.

No ha estat fins aquest mes d’octu-
bre que, finalment, l’han absolt. Més de
dos anys després, del terrorisme s’ha
passat a l’absolució. De la més alta de
les acusacions a la més absoluta de les

llibertats. I, entremig, patiment, asse-
nyalament, difamacions i repressió.

Tot perfectament executat per un
Estat que ni tan sols ha necessitat con-
demnar Carrasco, perquè l’objectiu de
condemnar tota una ideologia ja va que-
dar més que assolit des del primer mo-
ment, el mateix dia que se la detenia. Ha
estat una (altra) operació rodona de
principi a fi. Com ho fou també la dels

CDR i la famosa goma-2. Com ho seran
totes les que vindran en un futur per cri-
minalitzar l’independentisme.

Tamara Carrasco ha estat, en defi-
nitiva, un kleenexmés de l’Estat. Han
utilitzat el seu dolor per intentar mi-
nar un moviment polític, i ara ella i el

seu patiment ja són a la
gran paperera de la re-
pressió espanyola. Una al-
tra vida trencada per l’odi
més arbitrari i, a la vegada,
calculat. Una altra ciuta-
dana independentista per-
seguida per les seves idees.

Un altre èxit d’un Estat que sap que,
a sobre, compta amb el silenci còm-
plice d’una immensa majoria de co-
muns i socialistes, que veuen com les
bales els passen de llarg.

Que trist ser una minoria nacional
en un estat així, que urgent que serà
sempre marxar d’aquest fangar, i qui-
na immensa pena viure en silenci men-
tre els teus veïns i amics viuen amb por.

Una altra vida trencada per un odi arbitrari 
i alhora calculat, una altra independentista

perseguida per les seves idees

La meva àvia, de 96
anys, ha conegut la

seva besneta a través
d’un vidre. Penjo això a les xarxes so-
cials per recordar que la pandèmia
està privant la gent gran de viure ple-
nament les seves últimes experièn-
cies felices. I perquè l’estimem i la tro-
bem a faltar molt.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La monarquía españo-
la está constitucional-

mente blindada con una
vía de reforma extra difícil, nunca en la
historia ha perdido el apoyo de dos ter-
cios del Parlamento y ni un escándalo
de corrupción fuerte pone a la mitad de
los votantes en contra. Felipe VI puede
dormir a pierna suelta.

@apuente

Conèixer una persona
no ens permet saber si

seria capaç o incapaç de
cometre un acte. Les bones persones
cometen delictes. Per això, el dret pe-
nal va dirigit a les accions i fets i no con-
tra la persona. A més, sabeu qui més co-
neix l’agressor? En el 85% dels casos [de
violència masclista], la pròpia víctima.

Aprovecho que el 12
de octubre también es

el Día de la Guardia Civil
para recordar que los agentes despla-
zados al País Vasco cobran un plus
mensual de “conflictividad” de 681,98
euros porque, aunque ETA hace diez
años que no existe, nos siguen tratan-
do como a una colonia.

@CarlaVall@MRubirola @jonathanmartinz
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Crit d’alerta de l’atenció primària: 
“Estem desgastats”1

2
Els veïns reivindicaran 
el solar del Talia el 25 d’octubre

La PAH vol que es multi Norvet 
per fer fora els veïns d’Aragó 477

Records que no s’esborren: 
tres anys del referèndum de l’1-0

El carrer Diputació tindrà 
una nova llibreria, la Finestres

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

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

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

 Safata d’entrada

Per primer cop en aquest man-
dat tota l’oposició (JxCAT,
ERC, Cs i BCN pel Canvi) hem
portat un prec conjunt al ple-
nari del mes d'octubre per tal
de fer evident que l'Ajuntament
té un greu problema amb la
ubicació definitiva de l'escola
Entença i que, alhora, des de
JxCAT estem compromesos a
buscar-hi una solució conjun-
tament amb les famílies.

Ara farà quatre anys i mig, el
març del 2017, el govern Colau
anunciava la creació d'una es-
cola nova, que provisionalment
se situava al recinte de la Model
i que naixia sense una ubicació
definitiva.

En poc temps el Consorci
d'Educació comunicava que per
a l'escola Entença s'estaven va-
lorant tres possibles ubicacions
definitives, dues de les quals
noves: la Model, l’Escola In-
dustrial i l’edifici d'habitatges
Londres/Villarroel. Un autèn-
tic mal de cap per als pares.

El febrer del 2020 l'Ajunta-

L'Escola Entença ha d’anar a la Model
per Albert Cerrillo (JxCAT)

ment comunicava que havia
trobat una nova ubicació de-
finitiva per a l'escola Entença:
un edifici situat a l'interior d'i-
lla on hi ha els Jardins de
Paula Montal al carrer Con-
sell de Cent, entre Viladomat
i Calàbria.

Per tal que l'escola es pu-
gui situar en aquesta ubica-
ció, però, són necessàries dues
operacions urbanístiques in-
certes i complexes, a més de
ser un espai insuficient per a
un centre de dues línies i que
la modificació implicaria alte-
rar una zona verda consoli-
dada al bell mig de l’Eixample.
Les famílies de l’escola tam-
poc ho accepten.

Així doncs, l'escola En-
tença ha tingut des dels seus
inicis fins a quatre ubicacions
definitives, una situació poc

normal per desenvolupar un
projecte pedagògic i educatiu.

Des de JxCAT creiem que
la ubicació que ofereix el go-
vern als Jardins Paula Montal
no és un espai adequat per
ubicar-hi una escola d'infantil
i primària.

Durant el plenari, el go-
vern de BCN en Comú i del
PSC es va negar a acceptar el
nostre prec, on demanàvem
que el govern es comprome-
tés a desestimar Paula Montal
com a ubicació definitiva per
a l'escola Entença i que s'a-
vingués a replantejar el pro-
jecte de la Model tal com està
planificat avui dia, modificant
els documents urbanístics
que correspongui, per tal que
a l'espai de la Model l’escola
s'hi ubiqui de manera defini-
tiva. Esperem que rectifiquin.

Les millors
perles

Bierpartei (Partit de la Cervesa en alemany) és una de les op-
cions que els ciutadans de Viena han pogut votar a les elec-
cions municipals que s’han celebrat recentment. Només ha

obtingut un 2% dels vots, però propostes com “una font de cervesa
a cada cantonada” no s’oblidaran fàcilment.

Un nen d’11 anys acaba detingut després de robar un au-
tobús escolar i fer-lo xocar contra un arbre. Ha passat a
Louisiana, als Estats Units, on diversos cotxes de policia

van haver de perseguir el nen. Afortunadament, ningú va resul-
tar ferit i tot va quedar en un ensurt.

Torturar presos fent-los escoltar la cançó infantil de Baby shark
durant dues hores seguides. Ho han fet uns funcionaris d’una
presó d’Oklahoma, als Estats Units. Els treballadors han estat

denunciats acusats de delictes de crueltat per haver martiritzat al-
menys quatre presos d’aquesta manera.

Sembla que les restriccions imposades a Madrid pel coro-
navirus no afecten tots els ciutadans per igual. Cayetana
Álvarez de Toledo ha viatjat des de la capital espanyola

fins a Barcelona per assistir als actes del Dia de la Hispanitat i
després a Còrdova, a una plaça de toros. Tot, en un sol dia.

Fulles d’afaitar amagades en una massa de pizza d’un super-
mercat. Ha passat a la ciutat estatunidenca de Dover, on fins i
tot algunes d’aquestes masses s’han arribat a vendre. De fet,

qui va donar l’avís va ser un client que n’havia comprat una. El sospi-
tós d’haver introduït les fulles d’afaitar al producte ha estat detingut.

A les xarxes

@fgarriga: La directiva del Barça, que sos-
pita de butlletes falsificades, no ha presen-
tat cap queixa sobre el tema davant la mesa
de la moció. Directament a la Guàrdia Civil.

@jordimunozm: Les classes de la universi-
tat són espais segurs, amb mesures molt
estrictes. Si cal tancar per reduir mobilitat
que es digui, però les classes no són un risc.

#LaUniversitatACasa

@jaumeclotet: El 1492, quan Colom va
“descobrir” Amèrica, al Carib hi vivien més
d’un milió d’indis taïns. El 1508 en queda-
ven 60.000 i el 1531, només 600.

#DiaDeLaHispanitat #TotPerEvitarLaMoció
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Esquerra de l’Eixample

RECONEIXEMENT4L’Esquerra
de l’Eixample és el millor barri
del món d’aquest 2020, segons
el rànquing anual que publica la
revista Time Out a nivell inter-
nacional. El mateix mitjà expli-
ca que s’ha valorat, sobretot, el
“fort sentiment de comunitat
en temps difícils” que ha de-
mostrat el veïnat.

El conjunt que formen l’An-
tiga i la Nova Esquerra de l’Ei-
xample ha aconseguit encapça-
lar la llista dels quaranta millors
barris del món de Time Out, que
té en compte aquells “llocs que
representen l’ànima” de les ciu-
tats. En l’edició d’enguany, amb
l’emergència sanitària i social
que ha provocat el coronavirus,
s’ha donat més importància
que mai a la solidaritat dels
veïnats. I aquí l’Esquerra ha
estat un model a seguir: la Xar-
xa de Suport Mutu o els àpats
per als sanitaris que cuinava
Ada Parellada des del restaurant

Semproniana en són bons
exemples. 

El regidor del districte, Jor-
di Martí, ha donat l’enhorabona
a l’AVV de l’Esquerra i ha re-
cordat que  aquesta “és una no-
tícia que només es deu als veïns
i veïnes que omplen de vida i que
han convertit aquest racó de
l’Eixample de Cerdà en un barri
ple de comunitat”. En la matei-
xa línia, Martí ha reivindicat els

“projectes comunitaris que han
volgut fer del barri un lloc més
verd i més viu”, com l’Espai
Germanetes o l’Hort de la Lola,
i entitats com Esquerra Eixam-
ple Acull o la Xarxa d’Habitatge.

A més de tot això, Time Out
també ha posat en valor el fet
que el barri fos “pioner a acollir
establiments LGBTI+”, motiu
pel qual una part se’l coneix po-
pularment com Gayxample.

El barri barceloní encapçala un rànquing internacional. Foto: Ajuntament

L’Esquerra de l’Eixample, millor
barri del món segons Time Out

EQUIPAMENTS4Passen els dies
i la situació del Gimnàs Social
Sant Pau no es desencalla. Per
seguir fent pressió els respon-
sables de l’espai van organitzar
fa pocs dies un concert al mateix
terrat de l’edifici, que va acon-
seguir reunir al voltant de 300
persones a l’exterior del gimnàs.
Es tractava de la segona reivin-
dicació en pocs dies després de
la cadena humana que es va fer
dissabte passat.

L’acte reivindicatiu va comp-
tar amb la participació de Las
Bajas Pasiones, Johnny Tarra-
dellas, Rosa Sánchez, Mishima
i Marina Rossell, que van actuar
una estona cadascú, al mateix
temps que van reivindicar la im-
portància que el projecte del
Sant Pau no desaparegui. “És
gràcies a aquests projectes que
una ciutat està viva”, va afirmar
David Carabén, el cantant de
Mishima. Després de l’acte, el
director del Sant Pau, Ernest
Morera, es mostrava molt sa-
tisfet per com havia anat tot ple-

gat: “Ha estat espectacular,
molt bonic i emotiu”.

REUNIÓ AVIAT
Un moment per saber si hi ha al-
guna novetat respecte de la de-
cisió de l’Ajuntament de comprar
l’edifici serà la setmana que ve, ja
que els responsables del Sant Pau

es reuniran amb el Districte. De
moment, segons publica La Van-
guardia, la propietat ha dit que
no vol vendre. Des del Sant Pau,
però, creuen que es tracta d’una
estratègia i recorden que ells
han vist un document que la
propietat va enviar a diferents
immobiliàries per a la venda.

Mishima, tocant des del terrat. Foto: Twitter (@_Maria_Dantas_)

El Gimnàs Social Sant Pau clama
per salvar-se amb un concert

Sant AntoniCultura | Joves Sant Antoni organitza una sessió de cinema
La plataforma Joves Sant Antoni va organitzar dilluns una sessió de cinema popular a
l’espai Calàbria 66, on es va poder veure la pel·lícula ‘Waldorf 66’. Un dels objectius 
del col·lectiu juvenil és reivindicar que, tot i el context actual, la cultura és segura.

DRETS4El Centre LGTBI de Sant
Antoni ha reprès la seva progra-
mació amb un nou cicle d’activitats
que té com a eix central l’exposi-
ció ‘Un sol moment. Relats sobre
la identitat de gènere’, que es pot
visitar fins al 31 de desembre.

L’exposició és un projecte fo-
togràfic de l’Associació Cultural
Berdache amb el qual el fotògraf
Álvaro García ha volgut aproxi-
mar-se a la realitat de 19 persones
que qüestionen, desconstrueixen
i donen respostes sobre la seva
identitat de gènere a través de dis-

ciplines tan diferents com la mú-
sica, la moda o la interpretació.

En paral·lel, i gràcies al pro-
jecte fotogràfic de García, el Cen-
tre LGTBI ha creat un projecte
multimèdia al seu web on les
imatges conviuen amb escrits i re-
lats de les protagonistes, reflexions
sobre la migració, l’activisme, els
processos d’autoacceptació, la
construcció de vincles... ‘Un sol
moment’ es completa, tant al web
com al centre, amb deu perfils do-
cumentals produïts pel realitzador
audiovisual Aldemar Matias. 

El Centre LGTBI reflexiona
sobre els límits del gènere

Un dels retrats de la mostra. Foto: Álvaro García/Centre LGTBI

FESTES4L’Esquerra de l’Ei-
xample va posar el punt final a
la seva Festa Major diumenge,
després de deu dies de celebra-
ció marcats per les mesures de
prevenció del coronavirus. “Ha
estat tot un repte, però la valo-
ració de la gent és positiva, tant
per la qualitat de les propostes
com per les garanties de segu-
retat”, afirma la presidenta de
l’AVV del barri, Sylviane Da-
han, a Línia Eixample.

Tot i que la pluja del primer
dia va obligar a ajornar el pregó,
a càrrec del metge i professor
Antoni Sisó Almirall, finalment
el discurs es va poder incloure en
l’acte de cloenda, junt amb el
concert de Magalí Sare i Sebas-
tià Gris. La festa, doncs, va tenir
el final que es mereixia. 

“Ara estem cansats perquè
l’organització ha estat molt difí-
cil, però ha valgut la pena: la gent
ho necessitava”, conclou Dahan.

La Festa Major del barri
s’acaba amb satisfacció

Escoles | L’oposició demana ubicar l’Entença a la Model 
L’oposició del districte en bloc ha rebutjat la ubicació de l’escola Entença als jardins de
Paula Montal i ha demanat que s’ubiqui a la Model, juntament amb l’escola Xirinacs.

El prec presentat al Consell Plenari de dijous passat, però, no ha estat acceptat.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com
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ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) res-
pecte de les persones beneficià-
ries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a per-
cebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels ti-
tulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades pre-
sentades a finals de setembre
per la Generalitat.

L’import de la nòmina ha aug-
mentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 mi-
lions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vi-
gents és el més elevat des de l’a-
provació de la llei de l’RGC, supe-
rant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vi-
tal (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els ex-
pedients vigents d’RGC.

L’inici de la pandèmia de la Co-
vid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones be-
neficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous per-
ceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos an-
teriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

»Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més    

La Renda Garantida de Ciutadani    
més de 137.100 pe

Fo
to

s: 
AC

N 
i A

rx
iu

SALUT4El Departament de Sa-
lut va explicar a principis de setem-
bre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Cata-
lunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat su-
posa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció pri-
mària, clau per ser la porta d’entra-
da al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció pri-
mària com la punta de llança per fre-
nar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.

El Pla d’enfortiment i transfor-
mació de l’atenció primària con-
templa, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diver-
ses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de 
lut del país.

En aquest sentit, la consellera 
Salut, Alba Vergés, remarca que e  
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini, “amb la construcció d’un  
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència. “No només tractem la 
laltia, sinó la paraula salut en tot  
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<

300 milions d’euros per als CAPs



9 | 

líniaeixample.cat14 d’octubre del 2020#EnsEnSortirem

INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o comple-
ments i que són del col·lectiu ac-
tivable laboralment reben la pres-
tació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del pro-
grama perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables la-
boralment. Així doncs, han acon-
seguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observant-
se una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modifica-
cions d’expedients de l’RGC i com-
plements, entre els mesos de ge-
ner i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que su-
posa un ritme mitjà de 4.630 re-
solucions mensuals. Les sol·lici-
tuds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’O-
cupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una re-
ducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.

Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha per-
mès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

»             s de 10.000 nous beneficiaris
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ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’e-
ducació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.

El conseller va fer un agraïment públic al profes-
sorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 me-
sos després del seu tancament. “No haguéssim po-
gut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips direc-
tius i dels claustres de mestres i professorat”, va afir-
mar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.

48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

tat amb 48 milions d'euros per compensar les des-
igualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres edu-
catius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades. 

El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 me-
sures concretes. La reducció de les barres econò-
miques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'aban-
donament escolar i el foment de l'orientació d'àm-
bit comunitari són alguns dels pilars d’aquest am-
biciós pla presentat a finals de juliol.

"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treu-
re-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<

“Havíem d’obrir els centres per
garantir el dret a l'escolarització”
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LGTBI | Agressió homòfoba a l’estació de Provença
L’Observatori contra l’Homofòbia ha denunciat que dijous passat al matí es va
produir “una gravíssima incidència per LGTBI-fòbia” a l’estació de Provença

dels Ferrocarrils de la Generalitat, tal com van condemnar a les xarxes socials. 

Societat | L’Engorilada evita el desallotjament
L’espai ocupat l’Engorilada, situat al número 253 del carrer Lepant, va evitar el
desallotjament dijous passat. El desnonament estava previst a primera hora del
matí, però finalment ni la propietat del local ni la policia s’hi van presentar.

HABITATGE4La Plataforma d’A-
fectats per la Hipoteca (PAH) ha
reclamat a l’Ajuntament de Bar-
celona que sancioni el fons Nor-
vet per negar-se a oferir un llo-
guer social a les famílies vulne-
rables que viuen a l’edifici del nú-
mero 477 del carrer Aragó.

El dia 15 hi ha previst un
desnonament en aquest bloc,
propietat de Norvet, que afecta-
rà quatre famílies amb menors.
Des de la PAH asseguren que el
fons està incomplint la llei i que
hauria de rebre una multa de

90.000 euros per pis, segons re-
cull l’ACN. L’entitat també de-
nuncia que Norvet es nega a ne-
gociar i fa servir sempre el mateix
‘modus operandi’: compra blocs
sencers, espera que caduquin
els contractes de lloguer i expul-
sa els veïns per després posar els
pisos a disposició d’estrangers
que els lloguen a turistes. En el
cas del bloc d’Aragó, la PAH diu
que el fons també ha incomplert
la llei quant a llicències d’obres i
que ha fet una “campanya d’as-
setjament” als llogaters.

Volen que es multi Norvet per
fer fora els veïns d’Aragó 477

La PAH ho ha reclamat davant el bloc d’Aragó, 477. Foto: Maria Asmarat / ACN

EDUCACIÓ4L’institut d’educa-
ció secundària més antic de
Barcelona, el Jaume Balmes,
celebra aquest any el 175è ani-
versari. Des de la seva fundació
el setembre de 1845, durant el
regnat d’Isabel II, aquest centre
ha estat testimoni de la història
moderna de la ciutat i ha so-
breviscut a tot, també a la pan-
dèmia del coronavirus, l’últim
repte amb què s’ha topat. Mal-
grat les circumstàncies, la co-
munitat educativa d’aquest ins-
titut de la Dreta de l’Eixample
celebrarà l’efemèride recordant
el passat i, sobretot, reivindicant
el present i mirant cap al futur.

L’acte més important del
175è aniversari es farà el 2 de no-
vembre al paranimf de la Uni-
versitat de Barcelona. “Tindrà l’a-
forament limitat però també s’e-
metrà en streaming, comptarà
amb la participació d’exalumnes

i tindrà com a eixos centrals la
història, la llengua i el paper de
la dona, alhora que donarà mol-
ta importància al futur”, detalla
la directora del centre, Gemma
Belluda, a Línia Eixample. Be-
lluda, que reconeix que molts
dels actes previstos s’han hagut
de repensar o paralitzar, explica
que tenen la intenció d’organit-
zar una activitat esportiva i una
altra de musical. A més, de la
mateixa manera que amb motiu
del 150è aniversari es va editar
un llibre, ara l’objectiu és crear
una pàgina web temàtica sobre
els 175 anys del Jaume Balmes.

UN PROJECTE ARTÍSTIC
Com a part de l’aniversari, i en el
marc de la dotzena edició del pro-
grama de creació contemporània
‘EN RESiDÈNCiA. Creadors als
instituts de Barcelona’, l’artista i
educador Jordi Ferreiro ajudarà

els alumnes de 4t d’ESO a re-
descobrir el centre on estudien.
L’objectiu del projecte és fer que
els estudiants vegin el seu insti-
tut “com un museu, com un cen-
tre de patrimoni”, diu Ferreiro,
que per ara ja els ha  acompanyat

a visitar l’edifici de dalt a baix per
presenciar “la història en pri-
mera persona”. Per exemple, han
après detalls tan curiosos com
que l’actual magatzem d’infor-
màtica havia estat l’espai on el bi-
dell de l’institut dormia i vigila-

va el centre durant el franquisme.
A través d’aquest repàs a la his-
tòria de l’educació des d’un dels
instituts més antics de Catalun-
ya, Ferreiro pretén “transmetre la
importància del pensament con-
temporani als adolescents”.

Un institut ambmolta història
» L’Institut Jaume Balmes, el més antic de la ciutat, celebra un 175è aniversari marcat per la pandèmia

» L’acte més important es farà el pròxim 2 de novembre al paranimf de la Universitat de Barcelona

L’institut Jaume Balmes, ubicat al número 121 del carrer Pau Claris. Foto: INS Jaume Balmes

ENTITATS4L’entitat Hèlia Do-
nes, que té la seu al casal de ba-
rri Espai 210 de Sagrada Famí-
lia, ha recuperat les activitats
presencials aquesta tardor. De
moment, ja estan en marxa els
tallers de costura, de ioga, de bio-
dansa i de fotografia, entre d’al-
tres. Això sí, totes les propostes
s’han hagut d’adaptar a la si-
tuació sanitària actual.

Els tallers que estan en fun-
cionament ja s’havien fet ante-
riorment i s’han tornat a pro-
gramar per la bona acollida que
van tenir. És el cas del de foto-
grafia, organitzat per CliCme,
que s’ofereix des de fa dos anys
i serveix perquè un grup d’una
vintena de dones aprofundeixin
en les arts visuals i utilitzin la
imatge com un canal d’expressió.

A banda, no s’ha deixat de fer
en cap moment el projecte ‘Veï-
nes x Veïnes’, en què dones vo-
luntàries i professionals oferei-
xen acompanyament a víctimes
de violència masclista. Funciona
des de fa 10 anys a tota la ciutat.

UN TALLER D’AUTODEFENSA
Hèlia Dones també impulsa ac-
tivitats a altres barris. Dimecres
passat, va estrenar un nou taller
d’autodefensa feminista al Casal
Cardener de la Salut, a Gràcia,
que imparteix l’entrenadora Ka-
rin Konkle. La responsable de l’à-
rea d’acció social de l’entitat,
Anna Barro, explica a Línia Ei-
xample que l’objectiu d’aquesta
activitat és “augmentar la cons-
ciència sobre una mateixa, tre-
ballant aspectes com la calma, la

intuïció, la gestió del conflicte
verbal i físic i la potència física”. 

Conscients del risc de fer
una activitat de contacte en ple-
na pandèmia, han aplicat moltes
mesures de seguretat: presa de
temperatura i ús de mascareta,
protector de plàstic i gel hidro-
alcohòlic. A més, han establert
parelles fixes per fer els exerci-
cis, de forma que cada partici-
pant només entra en contacte di-
recte amb una altra i es facilita
el rastreig en cas d’un positiu.

Una imatge del taller de fotografia. Foto: Twitter (@HeliaDones)

Hèlia Dones, al peu del canó
amb cursos i tallers feministes
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Fort Pienc

El Fort Pienc, protagonista del
festival Pantalla Barcelona

CINEMA4El cicle de cinema
Pantalla Barcelona celebra una
nova edició i el Fort Pienc és un
dels barris protagonistes.

I és que el Centre Cívic Ate-
neu Fort Pienc és un dels espais
on es projectaran diferents
pel·lícules. La primera, ‘A fá-
brica de nada (La fábrica de
nada)’, serà el 22 d’octubre a
partir de dos quarts de vuit del
vespre, mentre que la segona
sessió tindrà lloc el 29 d’octubre
amb ‘Out of fashion’. 

El novembre seguiran les
projeccions i arribarà el torn de

l’última pel·lícula del Pantalla
Barcelona al barri. Serà el dia 5
i el públic podrà gaudir de ‘7 ra-
zones para huir’.

DIFONDRE EL CINEM
El festival Pantalla Barcelona
té com a objectiu seguir conso-
lidant la difusió cinematogràfi-
ca al conjunt de la ciutat. En-
guany el festival ofereix 20 curt-
metratges i 20 llargmetratges en
diferents espais de la ciutat fins
al pròxim 18 de desembre.  Les
entrades es poden reservar a
través del seu web.

COMERÇ4El comerç dels barris
està patint una situació molt
complicada a causa de la pan-
dèmia i el Fort Pienc no se n’es-
capa. En aquest sentit, des de
l’Eix Fort Pienc expliquen que la
situació al barri és complicada i
es mostren molt preocupats per
la “incertesa” actual i per la
campanya de Nadal.

“Les vendes van caure molt
quan va esclatar tot i el comerç
del barri es beneficiava molt del
turisme, perquè els autocars de
les visites de la Sagrada Família
aparcaven a la Monumental”,
explica Marcos Peña, el president
de l’Eix. Peña també afegeix que

el Fort Pienc és un barri amb
molts hotels, que ara estan molt
buits, al mateix temps que  tam-

bé apunta que el teletreball ha fet
que “la gent faci moltes compres
online”. “El petit comerç fa anys
que va a remolc i el problema és
que les coses, a curt termini, no
pinten gens bé després d’uns
mesos on la facturació ha baixat
de cop”, afegeix.

Una altra de les problemà-
tiques que s’està fent evident és

la dels locals comercials buits.
“Ara els traspassos ni es paguen
i molta gent tanca i els locals ja
no tornen a obrir”, afirma Peña.
El problema dels locals buits,
però, “el tenim des de fa gaire-
bé 10 anys perquè costa molt
mantenir negocis petits i el cost
de la ciutat és molt alt”, conclou
el president de l’Eix.

El comerç local viu un moment delicat. Foto: Google Maps

Incertesa a l’Eix Fort Pienc:
“La facturació ha baixat de cop”

Teatre Nacional | Arriba l’espectacle ‘Ahir’
El TNC acull a partir de demà l’espectacle de circ ‘Ahir’, sota la direcció de 

Carlota Grau. ‘Ahir’ és un espectacle que dialoga amb el passat on el públic pot
gaudir d’un viatge arriscat i poètic on els records i la imaginació es confonen.

La xifra de locals buits
ha augmentat a causa
de la crisi provada
per la pandèmia



Futbol | Segona victòria a casa de l’FC l’Esquerra
Dos partits, dos triomfs. L’FC l’Esquerra de l’Eixample va sumar diumenge la

segona victòria del curs contra els Vallvidrera Senglars (4-2) i segueix coliderant
el grup 13 de Tercera Catalana. Els blancs visitaran el Montsant aquest dissabte.

Abans-d’ahir al matí s’hauria
d’haver jugat la final de la Lliga
Catalana EBA entre el CB Roser
i el Martinenc, però un cas posi-
tiu de coronavirus no comunicat
a temps per part del conjunt del
Guinardó va fer que la Federació
Catalana de Bàsquet (FCBQ) de-
cidís suspendre el partit d’acord
amb el protocol per la Covid-19.

Dilluns, doncs, va ser un dia
ple de comunicats. El primer va
ser el de l’FCBQ, d’abans de les
12 del migdia, anunciant que el
partit quedava suspès (el text no
deia de quin dels dos equips era
el cas positiu) i “pendent del Co-
mitè de Competició”, per saber si
es canvia de data o quina decisió
final es pren.

Poc abans de les quatre de la
tarda, era el Roser qui explicava
la seva versió, assegurant que “el
Martinenc no va informar d’un
cas de positiu d’un dels seus ju-

gadors, incomplint així el proto-
col establert i posant en perill la
salut de jugadors, equips tèc-
nics i àrbitres”.

El tècnic roserenc, Juan He-
reza, també va dir-hi la seva al
seu perfil de Twitter, explicant
que aquest ha estat “un cap de
setmana agredolç” però que s’ha
evitat que “es disputés el partit i
el risc enorme que suposava”.
L’entrenador va lloar “la gran fei-
na de l’equip en aquesta Lliga Ca-

talana EBA”, que va superar l’Ar-
tés (60-48 a l’Estació del Nord)
i el CB Valls (67-61, ja a Mataró).

Per últim, a quarts de set de
la tarda de dilluns, el Martinenc
va publicar el seu, en el qual ad-
metia “l’error comès en el crite-
ri d’interpretació del protocol” i
va dir que el jugador que ha do-
nat positiu no va participar ni en
el partit de quarts de final contra
el CB Mollet ni en la semifinal
contra la UE Mataró.

Un moment de la semifinal del Roser contra el Valls. Foto: Ferran Torné / FCBQ

Un positiu al Martinenc 
fa suspendre la Lliga Catalana

Pau Arriaga
FORT PIENC

El Bosco perd contra l’UBAE 
i el CFSE suma el primer punt
FUTBOL SALA4Derrota del Bos-
co Rocafort i primers punts per al
CFS Eixample. La segona jorna-
da de Tercera Divisió ja forma
part dels llibres d’història.

En l’estrena a les Tres Xeme-
neies, el Bosco rebia l’etern can-
didat a l’ascens, l’UBAE de les
Corts, i tot i que l’equip va donar
la cara va acabar sense puntuar (1-
2). Els visitants van marcar cap a
l’equador dels dos períodes i tot i
que Marc Sáez va posar emoficó
al partit al minut 37, els roig-i-ne-
gres no aconseguirien empatar.

La lliga, però, segueix, i aquest
dissabte a les cinc de la tarda l’e-

quip afrontarà un nou derbi a la
pista de l’AE Xarxa Horta.

El bon resultat de la jornada,
doncs, va ser el primer punt del
CFSE d’ençà que ha pujat a la ca-
tegoria. Els d’Ignasi Calaf van em-
patar contra el Jesús-Maria (3-3)
en un partit que van dominar du-
rant molts minuts. Dos gols de
Quim Martínez en el primer
temps i un altre de Cinto García
van arribar a situar el 3-1, però l’e-
quip veuria com els de Sant Ger-
vasi rescataven un punt.

Aquest dissabte a dos quarts
de set, l’equip visitarà la pista de
l’AECS de l’Hospitalet.
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4El servei T’Ajudemde la Segure-
tat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alterna-
tiva eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a dis-
tància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.

Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’ac-
cés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Ins-
titut Social de la Marina (ISM). L’ob-
jectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sen-
tit, T’Ajudem et permet fer els trà-
mits en el moment que vulguis,
sense esperes. 

El nou servei de la Seguretat So-
cial té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciuta-
dans coneguin quines eines te-
nen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgi-
na web de la Seguretat Social (seg-
social.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-so-
cial.gob.es). Un cop a dins, cal dife-
renciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.

CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consul-
tes sobre afiliació, cotització i pa-
gament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes so-
bre pensions i prestacions econò-
miques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat So-
cial, cotització i pagament de deu-
tes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a tra-
vés de la Seu Electrònica o amb l’a-

juda de l’assistent ISSA, però cal dis-
posar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identifica-
ció, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.

Ara bé, això no és imprescin-
dible per poder fer tràmits: la Se-
guretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presen-
cial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i co-
municacions. 

Si un cop provades totes les op-
cions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues op-
cions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari onlineper fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qües-
tió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’ha-
gi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.

Pel que fa als tràmits relacio-
nats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a tra-
vés de la Seu Electrònica o tru-
cant al telèfon 901 10 65 70. Tan-
mateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tra-
mitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina. 

La Seguretat Social, a un clic
» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç

» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla

T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

Pàgines especials

901 50 20 50 
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65 
(pensions i prestacions)

901 10 65 70 
(cita prèvia)

seg-social.es 
sede.seg-social.gob.es

i
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La Sandra és professora d’institut al ba-
rri de Sant Andreu de Barcelona. Surt amb
l’Albert, un escriptor que li havia fet de pro-
fessor a la universitat, però no acaba d’e-
namorar-se’n. Té un company de feina
que podria ser l’home ideal i un alumne
que necessita la seva ajuda, alhora que
manté una relació turbulenta amb la seva
família i està en guerra contra ella mateixa.

Viu en línia

Llibres

El càstig
Guillem Sala

Queralt Riera ha convertit el Hamlet de
Shakespeare en un monòleg del mateix
príncep de Dinamarca o de la noia que l’es-
tima, Ofèlia. La proposta de direcció és que
s’alternin actor i actriu, fent la funció un
dia ell i un dia ella. El públic pot triar veu-
re el monòleg de Hamlet (Carles Goñi),
d’Ofèlia (Muguet Franc) o de tots dos.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

De dol
Queralt Riera

Sílvia Pérez Cruz ha tornat a regalar al món
una bona dosi de la seva hipnòtica veu
a Farsa (gènere impossible). El nou disc de
l’artista de Palafrugell posa damunt la tau-
la les diferències entre allò que mostrem
als altres i allò que en realitat som. L’àlbum
inclou tretze cançons, entre les quals n’hi
ha que estan relacionades amb discipli-
nes com el cinema, el teatre o la dansa.

Música

Akelarrede Pablo Agüero se situa al País
Basc a principis del segle XVII. En aquest
context, la Inquisició espanyola va co-
mençar una gran persecució contra les
dones considerades bruixes. Dones com
la protagonista de la pel·lícula, que és
arrestada per un jutge que l’acusa de brui-
xeria després d’haver assistit a una festa
nocturna a un llogaret amb altres dones.

Pelis i sèries

Akelarre
Pablo Agüero

Farsa (gènere impossible)
Sílvia Pérez Cruz

El que no està dibuixat
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

(CCCB) acull des d’aquesta tardor l’exposició ‘William
Kentdrige. El que no està dibuixat’. La mostra ofereix als

visitants l’oportunitat de veure algunes de les obres més
emblemàtiques d’aquest artista sud-africà, com ara la

impactant instal·lació audiovisual More Sweetly Play the
Dance i la sèrie completa dels onze curtmetratges d’ani-

mació Drawings for Projection. A més, el CCCB és el pri-
mer lloc d’Europa on s’estrena la darrera pel·lícula de

Kentridge, City Deep. Fins al 21 de febrer de 2021.  

Mark Wahlberg (Boston, 1971) va començar la
seva carrera com a artista en el món de la músi-

ca liderant el grup Marky Mark & the Funky
Bunch, amb el qual va gravar un disc força exi-

tós, Music for the people. Després va passar a ser
model publicitari i, l’any 1994, va debutar al ci-
nema. Tres anys més tard, gràcies al seu paper

a Boogie Nights, va impressionar la crítica. El
2006 va ser nominat a l’Oscar a millor actor de

repartiment per The Departed i el 2010 va
aconseguir una estrella al Passeig de la Fama

de Hollywood. Aquest mes d’octubre, l’actor ha
aterrat a Barcelona i s’ha instal·lat a l’hotel Arts

per rodar Uncharted: Drake’s fortune, la versió
cinematogràfica del famós videojoc que s’es-

trenarà l’any 2021. En aquest viatge l’acompan-
ya Tom Holland, que també protagonitzarà el

film juntament amb Antonio Banderas.

M A R K  W A H L B E R G

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor de Hollywood i cantant
Nominat a l’Oscar a millor actor de repartiment el 2006 

Famosos

Començar a rodar una pel·lícula a Barcelona
‘Uncharted: Drake’s fortune’, amb Tom Holland i Antonio Banderas

Expectació
La visita de Wahlberg i Holland a la ciutat ha sorprès el públic

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| FIFA 21
Els fans del futbol i dels videojocs estan d’enhorabona. EA Sports ja ha 

estrenat la nova entrega del FIFA, ja disponible per a PC, PS4 i Xbox One.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ZINC

Alguns dels aliments que contenen ferro són peixos 
com el salmó i la tonyina, i també els llegums secs

VITAMINA C

FERRO

VITAMINA D

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

i SALUT

Els dies són més curts, les fulles comencen a caure dels ar-
bres i els termòmetres cada cop marquen temperatures
més baixes. La tardor ja és aquí i, amb ella, els canvis de

temps que tants refredats provoquen. La majoria de cops, els
constipats apareixen perquè tenim les defenses baixes. És per
això que, a més d’abrigar-te bé abans de sortir de casa, hi ha una
altra cosa que et pot ajudar a prevenir (però no a curar) un cons-
tipat: una bona alimentació que reforci el sistema immunitari.

Segons la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Ali-
mentació i Dietètica (FESNAD), el més important per contribuir
a un bon funcionament del sistema immunitari és el consum
d’aliments rics en zinc, ferro, vitamina C i vitamina D. Tenint
això en compte, la FESNAD detalla quins són alguns dels ali-
ments més adequats. Són rics en zinc el peix, els llegums o els
cereals integrals, entre d’altres. Són rics en ferro els llegums
secs, el salmó o la tonyina. Contenen vitamina C el tomàquet,
el pebrot i fruites com la mandarina, la taronja, el kiwi o la ma-
duixa. En el cas de la vitamina D, en contenen peixos com el
bacallà o les sardines, però també la llet i els ous.

Una dieta contra els refredats

Són rics en zinc el peix, els llegums, els cereals integrals, la soja, 
el rovell de l’ou, el llevat de cervesa i el marisc, entre d’altres

Les claus

Tomàquet, pebrot, taronja, mandarina, kiwi, maduixes, meló, 
espinacs i col de Brussel·les. Menja’n i obtindràs vitamina C

La vitamina D és molt present en peixos com el bacallà, 
el rèmol i les sardines, així com a la llet i als ous
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