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“Horrible”. Així ha estat la tem-
porada d’estiu per al sector tu-
rístic segons el director general
del Gremi d’Hotels de Barcelo-
na, Manel Casals. Ho va dir a fi-
nals d’agost en una entrevista a
l’ACN, on també va reclamar
un rescat per al turisme com el
que es va fer a la banca en la da-
rrera crisi econòmica. 
Qui comparteix “absoluta-

ment” aquesta petició és el pre-
sident de l’Associació d’Apar-
taments Turístics de Barcelona
(Apartur), Enrique Alcántara,
que afirma que els empresaris
estan fent “autèntics miracles”
per mantenir els llocs de treball.
“Les empreses estan facturant el

5% del que facturaven normal-
ment”, diu Alcántara en decla-
racions a aquest mitjà, i alerta
del “drama social enorme que
s’aproxima i que l’Estat no està
veient”. 
Deixant els expedients de

regulació temporal d’ocupació
(ERTOs) a banda, el president
d’Apartur recorda que les em-
preses sí que estan fent front al
pagament de la quota de la Se-
guretat Social dels treballadors
i a altres despeses que no podran
continuar assumint si la situació
del sector no millora. A més, ad-
met que l’esperança de recupe-
rar l’activitat a l’estiu –comple-
tament esvaïda pels rebrots de
coronavirus que van començar a
sorgir el mes de juliol– va supo-
sar un sobrecost en molts casos.
“Algunes empreses van reincor-
porar personal a principis d’es-

tiu i al final no hi ha hagut tem-
porada”, explica Alcántara. 

DEIXAR DE VIURE DEL TURISME
“Drama” també és la paraula
que ha escollit el portaveu de
l’Assemblea de Barris pel De-
creixement Turístic (ABDT), Da-
niel Pardo, per referir-se a la re-
alitat actual del sector. Una si-
tuació donada, en part, per un
problema que l’entitat assenya-
la des de fa anys: la dependència
del turisme. “Aquest era el perill
del monocultiu turístic: és un
sector massa volàtil”, apunta
Pardo. Per això creu que “no té
sentit intentar tornar  a l’escenari
anterior, és impossible i no és
desitjable”, i que “un rescat del
turisme seria llençar els diners”.
La comissionada de Promo-

ció de l’ocupació i polítiques
contra la precarietat de l’Ajun-

tament de Barcelona, Raquel
Gil, reconeix el “pes evident”
que té el turisme tant a la ciutat
com a tot l’Estat. “És un sector
que mou molta mà d’obra; per
això, en una situació com aques-
ta, hi ha molta gent afectada”,
afegeix. La solució? “Diversificar
l’economia”, diuen tant Pardo
com Gil, que assegura que això
ja estava damunt la taula abans
de la pandèmia. De fet, fins i tot
Alcántara comparteix en certa
manera aquesta anàlisi: “Com
més sectors potents tingui la
ciutat, millor”, afirma, però tam-
bé recorda que “aquest canvi
no es pot fer en un any, requereix
una dècada”.
Tot i que, tal com diu Pardo,

“no hi ha fórmules màgiques”, sí
que hi ha mecanismes per
pal·liar els efectes de la crisi del
coronavirus. Des de l’Ajunta-

ment s’ha posat en marxa un pla
de xoc per a l’ocupació que inclou
ajudes a les empreses per man-
tenir els llocs de treball i per a la
contractació. Segons Gil, també
planteja oferir acompanyament
als treballadors afectats, aju-
dant-los a “certificar les seves ca-
pacitats, com ara l’experiència en
atenció al públic o el domini
d’idiomes”, per poder-los reo-
rientar cap a altres sectors.
En paral·lel, el turisme a Bar-

celona –tot i estar pràcticament
aturat i sense certeses sobre el
seu futur immediat– no desapa-
reixerà: “Tenim molta capacitat
de resiliència, hem sobreviscut a
tot”, diu, convençut, Alcántara.
Però, per a Gil, això no vol dir ne-
cessàriament tornar al model
que hi havia fins ara: “És un bon
moment per repensar el turisme
i fer-lo sostenible”, conclou.

L’estiu negre del turisme
» El sector turístic tanca una temporada per oblidar i posa damunt la taula la necessitat d’un rescat

» Diferents actors creuen que el futur passa per repensar el turisme i diversificar l’economia 

Anna Utiel
BARCELONA

L’absència de turistes a la ciutat ha fet caure en picat la facturació de les empreses del sector. Foto: Mar Vila / ACN
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Acabo de sentir que
els i les MIR, que han

estudiat 6-7 anys, han
fet guàrdies de 24 hores des de l’ex-
plosió de la pandèmia, cobren un sou
base per treballar de 8h a 17h que... NO
ARRIBA A 1.000 EUROS. Em sembla
tan demencial que he hagut d’apujar
la ràdio per si no ho havia sentit bé.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara que es parla de
baixa assistència a l’es-

cola entre la comunitat
gitana és important assenyalar les con-
dicions estructurals. Una d’elles és la SE-
GREGACIÓ. A les escoles amb més di-
versitat entre l’alumnat tenen aquests
dies moltes menys faltes. Això té res-
ponsables. 

@paurodra

Ayuso no lucha con-
tra una pandemia: lo

hace contra los que la
padecen. Con refuerzo de fuerzas po-
liciales y medidas discriminatorias que
se ceban con el sur y las zonas humil-
des, pero no con inversiones en sus bar-
rios y pueblos, y un refuerzo de am-
bulatorios y transporte público.

Un cantant famós està
passant per un moment

emocional difícil que se-
gurament ha derivat en una depressió
amb trastorn bipolar. La malaltia li fa-
ria actuar d'aquesta manera que di-
verteix tant a tothom. Conseqüències
de ser uns ignorants en salut mental.
Així es perpetua l'estigma.

@lluciaramis@anluma99@paullonch

Els semàfors

No Tenim Local
Els esplais Espurna de Gràcia i Matina-
da-Pòrtics segueixen reivindicant la

necessitat de tenir un local després que
fa unes setmanes es quedessin sense.
Recentment han posat en marxa la
campanya ‘Aquest local seria genial’. 

pàgina 6

A Gràcia ho trobes
‘A Gràcia ho trobes’ és la nova platafor-
ma digital, creada per cinc dones, que
ha començat a funcionar aquest setem-
bre i que té com a objectiu impulsar el
petit comerç gracienc. De moment ja
s’hi han associat més de 80 comerços.

pàgina 10

Heliogàbal
L’Heliogàbal celebrarà els dies 18 i 25

d’octubre el seu 25è aniversari amb una
sessió doble de concerts amb un cartell
on destaquen Mishima i Joan Miquel
Oliver. L’Heliogàbal fa 25 anys en un

context molt complicat per la pandèmia. 
pàgina 6

La lupa

per Helena Escoda (Coordinadora per l’Abolició dels Correbous de Catalunya)

Feminisme i correbous
Malgrat que aquest estiu no s’han cele-
brat correbous, ha sorgit una nova polè-
mica sobre aquesta tradició. Un grup de
setze dones de les Terres de l’Ebre i del
nord del País Valencià han decidit agru-
par-se per formar la primera colla fe-
menina federada d’emboladores de Ca-
talunya. El nom amb el qual s’han pre-
sentat és el d’Emboladores del Delta, i vo-
len lluitar per fer-se un nom a les festes
majors catalanes i valencianes amb la fi-
nalitat de demostrar que les dones tam-
bé són capaces d’embolar un bou, tal com
solen fer les colles masculines. La tem-
porada d’enguany havia de ser molt es-
pecial per a elles, ja que es volien estre-
nar embolant i presentant-se com a
agrupació a la festa de la Segregació de
Sant Jaume d’Enveja, però l’emergència
sanitària derivada de la irrupció de la Co-
vid-19 ha obligat a posposar
els seus plans com a mínim
fins a l’any vinent.
Arran d’un reportatge so-

bre la creació d’aquesta colla
emès als informatius de TV3,
va esclatar una forta polèmi-
ca derivada, per una banda,
pel fet que la televisió pública catalana do-
nés veu a una agrupació que promou una
activitat controvertida i èticament qües-
tionada, atès que el maltractament a l’a-
nimal és inherent a la celebració del bou
embolat i, per l’altra, arran de la reivin-
dicació d’igualtat de gènere en el si del
món taurí. Així doncs, com han de rebre
notícies com aquestes les associacions fe-
ministes? En un article anterior vaig fer
referència als components masclistes in-
herents a les celebracions taurines, per-
què ja és hora que s’analitzi el significat d’a-
questes tradicions des de la perspectiva del
feminisme, una assignatura encara pen-
dent. En nom de la tradició i de la cultu-
ra s’han comès –i encara avui es perme-
ten– veritables atrocitats contra les dones
i els animals. Lògicament, en una socie-

tat d’arrels masclistes les tradicions con-
servaran trets masclistes, però al món tau-
rí el masclisme és quelcom inherent.
Segons les investigacions de l’antro-

pòleg Jofre Padullés i Plata, exposades a
l’obra Festes amb bous. Recorregut pel
nostre patrimoni cultural a través del
Corre de Bou de Cardona, els correbous
no són simples vulgaritats desestructu-
rades. La mirada de l’antropòleg permet
copsar una clara relació entre la simbo-
logia taurina i qüestions clau de la nos-
tra cultura patriarcal. El risc d’encarar un
toro atrau molts mascles en període de jo-
venesa com a ritual iniciàtic a una nova
fase d’una suposada masculinitat adul-
ta representada per la figura del toro.
La filosofa Marta Vericat i Torné ha

analitzat amb detall els elements pa-
triarcals presents al món taurí, i un dels

punts més detallats és el paral·lelisme en-
tre l’abús comès a les tauromàquies i l’a-
bús comès a la prostitució, ja que ni els
toros per a la tauromàquia, ni les dones
per a la prostitució representen un límit
per a la instrumentalització i satisfacció
humana, especialment la masculina. En
ambdós contextos, individus (animals i
dones) esdevenen un recurs del qual se’n
pot disposar a canvi de diners.
Des dels seus inicis, la genealogia del

pensament occidental ha concebut la
dona com un ésser inferior, subordinat a
l’home, i com la seva eina de possessió i
reproducció. Seguint la tradició andro-
cèntrica llegada pel pensament d’Aristò-
til, les dones, els esclaus i els animals eren
éssers incomplets, el destí dels quals es
trobava en mans de l'únic animal racio-

nal: l’home. Amb aquest rerefons, no ens
hauria de sorprendre que el concepte
Drets pels Animals fos entrellaçat per pri-
mera vegada a la història com una ironia
burlesca en resposta al concepte Drets per
a les Dones, exposat a La Vindicació dels
Drets de la Dona (1772) per la britànica
Mary Wollstonecraft, en un assaig en el
qual aquesta autora defensava la dona
com un ésser racional i, per tant, el seu
dret a poder accedir a l’educació. Per a
Wollstonecraft, l’educació era el pilar en
la lluita pels Drets de la Dona, i per aquest
motiu la van convertir en el blanc de tota
mena de burles i escarnis. En l’assaig La
Vindicació de Brutus, el prestigiós filòsof
Thomas Taylor (contemporani de Woll-
stonecraft), professor de la Universitat
d’Oxford, demanava també “drets per als
animals”, doncs, segons Taylor, si el rao-

nament de Wollstonecraft
que advocava pels drets de les
dones es podia admetre com
a racional, llavors, les “bèsties”
també haurien de tenir drets.
Taylor i el seu entorn estaven
ben convençuts d’haver acon-
seguit reduir la tesi de Woll-

stonecraft a quelcom absurd, però després
d’anys de lluita sacrificada i dura, les re-
ivindicacions feministes començaren a re-
collir els seus fruits.
Les violències masclistes i les violèn-

cies exercides sobre els animals en nom
de la tradició i la cultura mai són inde-
pendents entre si, estan completament in-
terconnectades, raó per la qual la solida-
ritat hauria de convergir. A parer meu, un
grup d’emboladores que promouen la mal
dita “festa dels bous”, on l’animal és ins-
trumentalitzat, objecte de culte i de mar-
tiri alhora, representa una mala inter-
pretació dels valors de justícia i igualtat
que ha de promoure el feminisme, ja que
en qüestió de rituals tradicionals, dones
i animals som víctimes de la llei del més
fort exercida pel patriarcat més primari.

Les violències masclistes i les violències 
exercides sobre els animals en nom de la

tradició mai són independents entre si
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La FAVB demana que es 
tanquin els pisos turístics1

2
Qui cuida les cuidadores? 
Parlen les entitats de treballadores de la llar

El millor de cadascú

El que era normal ja no ho és: 
Gràcia després del coronavirus

Un festival d’art al Japó amb esperit
gracienc que no s’atura ni pel coronavirus

El + llegit líniagràcia.cat

3

4
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Safata d’entrada

El caos i l’incompliment de me-
sures sanitàries en molts instituts
catalans comporta un elevat risc
de contagi del professorat, de l’a-
lumnat i de la resta del personal.
El Departament ens diu que els
grups estables d’alumnes barra-
ran el pas a la Covid-19, però els
alumnes es continuen barrejant
durant el pati i durant les entra-
des i sortides al centre. A més,
moltes aules resten sense distàn-
cia de seguretat o sense possibili-
tat de ventilació. D’altra banda,
els equipaments de protecció no
han arribat o, si ho han fet, ha es-
tat en quantitats insuficients, de
baixa qualitat i no homologats.
Les distàncies de seguretat no es
mantenen amb reunions de do-
cents en espais reduïts i, de vega-
des, es fan sense mascareta per-
què aquestes no han arribat o són
minses. També alguns professors
en contacte amb alumnes posi-
tius en Covid-19 han estat convi-
dats a continuar amb les classes.
També hi ha hagut alumnes que
no s’han deixat prendre la tem-
peratura i el director els ha per-
mès l’entrada, o d’altres que se’ls
ha permès no posar-se la masca-
reta a l’aula. En fi, aquest desga-
vell no el sap corregir el Departa-
ment per moltes declaracions que
faci. El rebrot serà imminent.

Covid a l’escola
per David Rabadà

Classes de religió?
per Jordi Lleal 

La notícia del Departament
d’Ensenyament que es faran
classes de religió islàmica ha des-
encadenat la polèmica, entre
els que hi estan a favor i en con-
tra. Sembla que una gran ma-
joria està en contra que s’im-
parteixin classes de religió a les
nostres escoles, sent Catalunya
una administració laica. Ni que
sigui un pla pilot, han passat
molts anys per treure la religió
catòlica de les nostres escoles pú-
bliques. Del que es tracta, en tot
cas, és d’explicar les civilitzacions
del món, de com cada civilitza-
ció projecta la seva mirada per
prendre consciència del que té al
seu entorn, com es menja, com
es tracta la família, les relacions
home-dona, el seu art, el seu
idioma i, és clar, les seves reli-
gions. Una assignatura d’His-
tòria de les Civilitzacions sembla
que seria molt més profitosa per

a tots, perquè si s’explica l’Islam
i la religió Catòlica, no tenen el
mateix dret el Budisme, l’Hin-
duisme, el Judaisme, la tradi-
cional xinesa, etcètera? Consta
que molt escolars, quan els por-
ten a visitar un museu, es miren
les pintures i les escultures, però
no entenen quin és el seu sentit
ni què volen representar. D’ai-
xò se’n pot dir incultura, sense
entrar en el tema religiós prò-
piament dit. La religió és cosa
que en tot cas s’ha de plantejar
en l’entorn familiar i en cons-
ciència particular, l’adoctrina-
ment no es pot fer a l’escola, ni
pública ni privada.
El lema: ‘L’escola instrueix, la

família educa’ és fonamental per
entendre quin és l’espai en què
s’ha de moure cada estament.
Des del coneixement de les altres
civilitzacions s’arriba al respecte
absolut entre tots nosaltres.   

Les millors
perles

Samuel L. Jackson s’ha adreçat a Donald Trump en català. “Que et
fotin”, li ha dit l’actor al president dels Estats Units. Una expressió
que, de fet, li ha repetit en altres llengües, com l’euskera, l’islan-

dès i l’esperanto. Ho ha fet en un vídeo viral que ha omplert les xar-
xes de comentaris i ha augmentat l’estima dels catalans per Jackson.

Una taula de surf recorre tota sola 8.000 quilòmetres en
dos anys. El surfista Doug Falter va perdre la seva taula el
2018 a Hawaii i ara l’han trobat a les Filipines. Han sabut

que era la mateixa taula perquè duia una inscripció que ha estat
clau en la recerca del propietari.

Quedar-se a l’atur en plena pandèmia és molt dur, i més si tens
60 anys. Però a grans problemes, grans solucions. Això devia
pensar Paul Marks, un home escocès que es va trobar en

aquesta situació i va decidir penjar un vídeo a LinkedIn fent flexions
per demostrar que estava en forma. Ha rebut més de 100 ofertes.

El món de la moda ens té acostumats a tendències que la
majoria no som capaços d’entendre. Gucci ha estrenat uns
pantalons texans que valen 750 euros. La peculiaritat?

Són uns pantalons bruts, plens de taques d’herba, com si els
hagués portat una criatura mentre jugava al parc.

Prendre unes pastilles una nit a Dublín i despertar-se tres dies
després en una banyera a França, sense tenir ni idea de com hi
has arribat. Li va passar a Johnny Depp, tal com ell mateix ha

explicat fa pocs dies al Festival de Cinema de Sant Sebastià, on ha
presentat un documental que parla sobre drogues.

A les xarxes

@PouBoada: Segons el doctor Argimon,
a Catalunya es reduirà la quarantena de
catorze a deu dies d’aïllament per als con-
tactes amb un positiu de Covid-19.

#De14A10Dies

@aberron: ¿Quién necesita médicos y ras-
treadores teniendo retórica y banderas
para combatir el virus? Y Madrid es Es-
paña dentro de España.

#CaosAMadrid

 

@324cat: Quim Torra, primer president
de la Generalitat en actiu inhabilitat: un
any i mig per no despenjar una pancarta.
La sentència ja és ferma.

#TorraInhabilitat
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JOVENT4A principis de se-
tembre els esplais Espurna de
Gràcia i Matinada-Pòrtics van
denunciar que s’havien quedat
sense el local que compartien
des del 2014, situat al número
7 del carrer Jaén, després que la
propietat no els renovés el con-
tracte de lloguer. Ara, veient que
segueixen sense local, han de-
cidit fer un pas més en la seva
reivindicació i han posat en
marxa una campanya d’engan-
xada d’adhesius i cartells en
diferents locals públics i privats
sota el lema ‘Aquest local seria
genial’.
Amb la campanya, els dos

esplais volen denunciar que el
Districte no els ha tornat a pre-
sentar cap proposta després de
la que els va oferir fa unes set-
manes i que consistia que els
dos esplais es traslladessin al lo-
cal del Casal Popular Tres Lliris.
Reivindiquen que necessiten
un local nou per tirar endavant

la seva tasca. “Creiem que el
Tres Lliris no ha d’exercir com
a local d’esplais, ja que és un
projecte independent”, afirmen.

PROJECTES INVIABLES
La situació actual fa que des de
l’Espurna de Gràcia i de Mati-
nada-Pòrtics vegin molt com-

plicat poder tirar endavant els
seus projectes. “El local és el lloc
on ens reunim diverses vegades
per setmana per preparar les ac-
tivitats i també el punt de cures
de l’assemblea. I, per tant, el
nexe de totes les relacions hu-
manes dins l’esplai”, afirmen
els seus responsables. 

Un dels cartells enganxants que reclama un local. Foto: Twitter (@notenimlocal)

Campanya dels esplais Espurna 
i Matinada per tenir un local

» Enganxen el lema ‘Aquest local seria genial’ en locals buits
» Lamenten que el Districte fa dies que no ha mogut fitxa

La Salut ja té un espai dedicat
a Consol Casals i Genover

MEMÒRIA HISTÒRICA4El procés
per tal que més places i carrers de
la ciutat tinguin nom de dona
avança. I és que des del passat cap
de setmana el barri de la Salut ha
incorporat al seu nomenclàtor el
nom de la professora i activista
Consol Casals i Genover.
Concretament, Casals i Ge-

nover dona nom al mirador que
hi ha al Park Güell, a la zona de
la baixada de la Glòria i de l’a-
vinguda del Coll del Portell.
Nascuda a l’Eixample el 1942, i
morta el 2012, va ser professo-
ra de secundària i una destaca-
da activista feminista, comu-

nista, ecologista, pacifista i in-
ternacionalista. Va formar part
de diferents espais feministes,
com les Jornades Catalanes de
la Dona del 1976, la Coordina-
dora Feminista, Ca la Dona i el
grup Dones Antimilitaristes,
des d’on va participar en dife-
rents campanyes contra l’O-
TAN i les guerres de Bòsnia o del
Golf. També va militar en dife-
rents organitzacions indepen-
dentistes d’esquerres com Ban-
dera Roja o el Moviment de
Defensa de la Terra i va impul-
sar i col·laborar en diferents
entitats de Gràcia.

CULTURA4L’Heliogàbal, l’em-
blemàtic local gracienc dedicat a
la programació de música i po-
esia, celebra enguany el seu 25è
aniversari.
Tot i que l’aniversari arriba

en un moment complicat, els
responsables de la sala han or-
ganitzat un doble concert, amb
diferents actuacions, que es farà
els dies 18 i 25 d’octubre. De fet,
durant els dos dies hi haurà
música al migdia i a la tarda. El
tret de sortida el protagonitzaran

el dia 18 a les 12 del migdia les
actuacions de Maria Jaume i
Joan Miquel Oliver, mentre que
a la tarda serà el torn Robot Emi-
lio, Vàlius i Joan Colomo i La Rà-
diofórmula. Una setmana més
tard la jornada també arrenca-
rà a les 12 del migdia amb la ses-
sió del Dj Arnau Sabaté, que dei-
xarà pas al nom estrella de la ce-
lebració, Mishima. A les sis de la
tarda el 25è aniversari de la sala
s’acabarà amb els concerts de
Roberta Bandini, Brigitte La-

verne i Hidrogenesse. Tots els
concerts es faran als Jardins de
la Sedeta i l’aforament serà de
300 persones.

MOMENT COMPLICAT
L’aniversari de l’Heliogàbal arri-
ba en un moment molt compli-
cat a causa de tots els mesos de
tancament pel coronavirus, que
s’han afegit als problemes que
va tenir la sala amb la llicència
i les posteriors obres que es
van haver de fer.

El nou mirador té diferents nivells. Foto: Google Maps

L’Heliogàbal celebra 25 anys

Cultura | Arriba una nova edició del LEM
El LEM, el festival internacional de música experimental de Gràcia i Barcelona, celebrarà una
edició reduïda en comptes de l’especial que tenia prevista per commemorar el 25è aniversari.

Serà entre el 9 i el 30 d’octubre i ja s’han confirmat alguns noms, com el de Pau Riba.

L’Heliogàbal és un local emblemàtic de la Vila. Foto: Francesch P./ACN
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Barcelona, 29 de setembre. – L’Hospi-
tal El Pilar, del grup Quirónsalud,
està immers en un procés de reno-

vació i modernització contínua amb l’ob-
jectiu de garantir el seu compromís
d’oferir uns serveis medicoquirúrgics
d’alta qualitat i consolidar-se com un dels
referents sanitaris de Barcelona.

En aquest context, l’hospital acaba d’i-
naugurar una nova àrea d’atenció mater-
noinfantil. El servei compta amb 22 noves
habitacions individuals i una suite, disse-
nyades i equipades per fer més conforta-
ble l’estada de pacients i familiars, així
com facilitar la tasca diària dels professio-
nals. Aquesta nova àrea s’ha pensat per
guanyar amplitud i lluminositat a les ha-
bitacions, així com a les zones comunes.

Unitat de Nounats
Al costat de la nova àrea d’hospitalització,
s’ha instal·lat una nova Unitat de Nounats
amb cinc bressols per atendre els bebès
prematurs. “Els nous espais estan pensats
perquè els nous papàs se sentin còmodes
a l’hora d’establir el vincle amb els seus
fills”, afirma Carmen Giménez, supervisora
de l’àrea maternoinfantil de l’Hospital El
Pilar. “Els nostres professionals els asses-

soren per realitzar el mètode cangur, el
contacte pell amb pell, facilitar la lactància
materna i resoldre qualsevol dubte que
puguin tenir, especialment els pares pri-
merencs”.

Un equip multidisciplinari
La inauguració d’aquesta nova àrea ma-
ternoinfantil se suma a la incorporació
d’un equip propi de Ginecologia i Obs-
tetrícia a l’Hospital El Pilar, liderat pel Dr.
Juan José Torrent. “Comptem amb un
equip multidisciplinari de professionals
de reconegut prestigi de les diverses es-
pecialitats de l’àrea maternoinfantil: gi-
necòlegs, obstetres, neonatòlegs,
pediatres, personal d’infermeria especia-
litzada en nursery, lactància materna...
Tots ells, preparats per resoldre qualse-
vol qüestió referent a la salut de les noves
mamàs i els seus bebès en aquest nou
espai”, afirma el Dr. Torrent.

Un hospital per a les famílies
L’Hospital El Pilar atén més de 30.000 ur-
gències l’any en un espai renovat, disse-
nyat estratègicament per oferir un servei
més àgil, especialitzat i eficaç. En la seva
aposta per convertir-se en un hospital
per a les famílies, pròxim i de confiança,
el centre compta també amb un servei
d’urgències pediàtriques obert cada dia
de l’any.

El Servei de Pediatria compta també
amb un centre de consultes externes, en

les quals pediatres i personal d’infermeria
especialitzada acompanyen el pacient
pediàtric des del seu naixement fins a l’a-
dolescència, tant en el seguiment del seu
desenvolupament i creixement com per
atendre qualsevol de les patologies mè-
diques i quirúrgiques més freqüents.

Hospital El Pilar Grupo Quirónsalud
C/ Balmes 271, 08006 Barcelona 
93 236 05 00
https://www.quironsalud.es/pilar

L’Hospital El Pilar
inaugura la nova àrea d’atenció maternoinfantil

L’Hospital El Pilar
compta també 
amb un servei 
d’urgències 
pediàtriques obert
cada dia de l’any

La nova àrea compta amb una planta d’hospitalització dedicada a les famílies amb 23 noves habitacions 
i una Unitat de Nounats preparada per atendre nadons prematurs

Un equip multidisciplinari format per ginecòlegs, obstetres, pediatres i personal d’infermeria
especialitzat, destinat a cuidar mares i nounats
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NOU BARRIS/ Un agradable aspecte de
modernitat que casa perfectament amb la
zona residencial on es troba. Parlem, indub-
tablement, del Parc Central de Nou Barris,
un dels més grans de la ciutat i una zona
verda incomparable, amb una cinquantena
d’espècies d’arbres diferents. Gràcies a la
seva situació i dimensions, aquest parc
aconsegueix que ens sentim en plena na-
tura dins de la ciutat.

Diversos fanals, un brollador d'aigua ge-
gant... El Parc Central de Nou Barris sembla
que vol fer la competència –a petita escala,
això sí– al seu homòleg novaiorquès. O com
a mínim pretén elevar-se com un dels sím-
bols d’aquest districte. 

Inaugurat el 1999 i ampliat el 2003, el
segon parc més extens de la ciutat, dissenyat
per Carme Fiol i Andreu Arriola, integra edifi-

cis singulars i històrics del barri amb la verdor
de les esplanades, com ara l'antic Institut
Mental de la Santa Creu, seu actual del Dis-
tricte de Nou Barris; les antigues masies de
Can Carreras i Can Ensenya; o el Parc Tecno-
lògic de Barcelona Activa, un centre que acull
iniciatives empresarials innovadores.

L'aigua, d'altra banda, és l'element que
aglutina aquest teixit d'edificis i zones ver-
des. La trobem tranquil·la en basses trian-
gulars que es dibuixen per tot el Parc
Central, però també sortint amb força d'al-
tíssims brolladors que refresquen la zona. 

Una part de l'antic aqüeducte de Dos-
rius, que passa per sobre del llac i uneix el
districte de Nou Barris amb Horta-Guinardó,
és un dels altres elements arquitectònics

que dibuixen el perfil de la zona verda. Un
perfil que acaben de definir els fanals en
forma de "diapasons", els més alts, i de "pal-
mes", els menys elevats. A part de donar
llum, aquestes curioses estructures de fusta
ofereixen ombra i redós al parc.

Un parc que, amb tot, posa a disposició
un enorme paratge on estar en contacte
amb la natura i demostra que relaxar-se a la
vora d’un llac enmig de la ciutat és possible. 

Ho saben bé els veïns i veïnes de Nou
Barris. Persones de totes les edats, també
molts nens i nenes, aprofiten el parc per
jugar i passar una estona de tranquil·litat. I
és que les més de 49 espècies d’arbres i les
157 palmeres que hi ha proporcionen un
lloc on aprendre i relaxar-se.

Amb un total de 17 hectàrees d'exten-
sió i adaptat al terreny, aquest parc ondulant
és ple de petites sorpreses.

SANTS –MONTJUÏC/ Paral·lel al passeig de la Zona Fran-
ca i amagat darrere d’una benzinera hi ha un petit passatge
de vianants amb molta història. Es tracta de la Colònia Bau-
sili, que va ser una antiga barriada d’un únic carrer de no-
més 22 habitatges que encara guarden el caràcter histò-
ric i industrial. Passejar per aquest indret és retrocedir nor-
anta anys en el temps en un dels pocs vestigis populars
que queden al barri de la Marina.

Aquest grup d’habitatges es va construir al lloc del vell
prat d’indianes anomenat el Prat Nou, que al principi del
segle XX va esdevenir la fàbrica de teixits Brugarolas. Amb
la mort del seu propietari, la fàbrica va passar als germans
Teresa i Marià Bausili Sanromá. Aquest canvi de mans va
constituir la fi de l’activitat del Prat Nou. 

Sobre una part del solar de l’antiga fàbrica, pels volts
de 1928 es va aixecar un grup d’habitatges de 60 metres
quadrats fets a dos nivells. L’accés a la planta superior es
fa per un corredor en voladís i una escala que es projec-
ta pel davant de la primera planta, solució que dona una
forma molt singular i característica a tot el conjunt.

SARRIÀ – SANT GERVASI/ Hi ha documents històrics
de l’any 1361 que ja parlen de la seva existència, tot i
que no es va descobrir fins a l’any 2001. El Dipòsit del
Rei Martí, de 585 metres quadrats, consta de set naus
longitudinals farcides d’arcs i amb 30 pilars. Està a to-
car de la Torre Bellesguard, l’inconfusible edifici en for-
ma de castell de l’arquitecte Antoni Gaudí, edificat so-
bre les restes de l’última fortalesa en què va viure, en-
tre els anys 1408 i 1410, el rei Martí I l’Humà. De fet, d’a-
quí ve el nom d’aquest sorprenent dipòsit d’aigües. 

Parc Central de Nou Barris:
un oasi enmig de la ciutat

La Colònia Bausili o un dels últims
vestigis populars del barri de la Marina

El Dipòsit del Rei Martí:
una relíquia del 1361

la Barcelona desconeguda 

Amb un total de 
17 hectàrees d'extensió 

i adaptat al terreny, 
aquest parc ondulant és 
ple de petites sorpreses

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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SANT ANDREU/ Passejant per la plaça d'Or-
fila, la del Mercadal o pel propi carrer Gran de
Sant Andreu podem fer-nos una idea de quin
aspecte tenia l'antiga vila independent de
Sant Andreu de Palomar, annexionada a Bar-
celona el 1897. Avui dia és un barri petit on
els veïns encara es coneixen i se saluden
quan es troben pel carrer.

Sant Andreu era una plana fèrtil que va
néixer com un espai d'activitat agrícola i
que va evolucionar en forma de petita vila
de caràcter comercial. La seva ubicació, en
ple camí entre Barcelona i el Vallès, va fer
d’aquest indret un espai idoni per als inter-
canvis comercials de pagesos i venedors
ambulants. Naixia així la bonica plaça por-
ticada del Mercadal, un espai on sembla
que el temps s'hagi aturat.

La plaça va ser concebuda a mitjans del
segle XIX, en estil neoclàssic, a base de por-
xades en què, posteriorment, s’hi recolza-
rien edificacions d’habitatges. La plaça era
el centre neuràlgic de la vida comercial de
l’antic poble de Sant Andreu de Palomar. 

Al mig de la plaça hi ha l’antic Mercat de
Sant Andreu, actualment en obres. Construït
l’any 1914 per encabir-hi les parades ambu-
lants que s’instal·laven a la plaça del Mercadal,
el mercat té unes dimensions relativament
modestes. L’atmosfera familiar i el tracte pro-
per eren i tornaran a ser, un cop reobri, marca
de la casa. De fet, bona part dels professionals
que atenien i atendran en aquestes parades
són descendents d’aquells primers comer-
ciants ambulants i molts en representen la
quarta o la cinquena generació familiar. 

El temps s’atura al nucli antic 
del barri del Mercadal

Un poema visual de Joan Brossa
i un velòdrom excepcional

HORTA – GUINARDÓ/ Lletres A, siguin sen-
ceres o trencades; signes de puntuació dis-
seminats per la gespa... Tot plegat dibuixa
un conjunt curiós i atractiu que cal llegir
com un gran poema corpori. Una escultura
urbana que té com a finalitat la reflexió a tra-
vés d'un recorregut que va del naixement a
la mort.

Les lletres són, en els poemes corporis de
Joan Brossa, grans objectes escultòrics que
formen jocs amb l'espai on es troben. En
aquest cas, l'any 1984, Brossa va fer un dels
seus poemes visuals als nous jardins nascuts
amb la construcció del Velòdrom d'Horta. El
va anomenar Poema visual transitable en tres
parts perquè el conjunt, de pedra artificial,
forma un itinerari que va de l'inici a la fi, del
naixement a la destrucció.

El recorregut comença amb una gran lle-
tra A de 12 metres d'alçada, que fa de porta
d'entrada al poema. És el començament.
Aquest inici dona pas als entrebancs i des-
envolupament de la vida, que aquí pren
forma de signes de puntuació. Així, els punts,
les comes, els parèntesis i els signes d'inte-
rrogació i d'admiració escampats per la
gespa ens condueixen cap a la fi del poema:
novament la lletra A majúscula, però en
aquest cas la trobem destruïda. Representa
la fi, la mort i la destrucció.

MOLT MÉS QUE COMPETICIONS
Aquest poema visual de Brossa és, doncs, als
Jardins de Marià Cañardo i Lacasta, a tocar
del Velòdrom d'Horta. A banda de ser la seu
de proves i competicions ciclistes, el velò-

drom també és una instal·lació al servei dels
veïns i veïnes de Barcelona. Per això s’hi duen
a terme activitats obertes a tothom, com ara
cursos d’iniciació al món de la bicicleta per a
joves i adults i processos de tecnificació. A la
zona del velòdrom també és possible gaudir
de massatges esportius, del circuit annex de
BMX i de l’entorn natural del parc de Collse-
rola, a banda del ja citat poema visual de
Brossa.

El velòdrom es va inaugurar l’any 1984
amb motiu de la celebració del Campionat
Mundial de Ciclisme en Pista. Els autors del
disseny, els arquitectes Esteve Bonell i Fran-
cesc Rius, van tenir la col·laboració de l’espe-
cialista alemany Herbert Schürmann. L’any
1984, la instal·lació va rebre el prestigiós
premi FAD d’Arquitectura.

Parc de Cervantes:
l’esclat de les roses

Roses vermelles, grogues o bla-
ves, rosers enfiladissos o en mi-
niatura. Un total de 10.000 rosers
d'espècies i varietats diferents
s'exposen al Parc de Cervantes del
barri de Pedralbes, al districte de
les Corts. I el millor és que podem
gaudir de l'acolorit espectacle
gairebé tot l'any, així com de les
extensions d’aquest preciós parc.

PETIT MUSEU A L’AIRE LLIURE
Al barri de Pedralbes, el Parc de
Cervantes ens saluda només en-
trar a Barcelona per l'Avinguda
Diagonal. Una imatge plena de
verd i color en una zona enjardi-
nada d'unes 9 hectàrees d'exten-
sió que amaga tot un petit museu
a l'aire lliure. 

Es tracta d'una preciosa col·lec-
ció de roses que ofereix una cu-
riosa ruta botànica entre rosers de
tots els continents, formes i colors.
L'espai on floreixen les roses d'abril
a novembre, gràcies al clima suau
de Barcelona, s'anomena la pèr-
gola. Acull anualment, des del
2001, un concurs internacional de
roses on es presenten noves espè-
cies que passen a engrossir l'aco-
lorida col·lecció. 

Acompanyant els rosers, al
parc també hi trobem nombro-
ses espècies arbòries com oms,
til·lers, acàcies, xiprers o oliveres,
entre d'altres. Amb tot, el Parc de
Cervantes ofereix amplis espais
amb gespa i camins amples ide-
als per passejar i practicar esport
o, simplement, contemplar la na-
tura en plena ciutat.

Les Corts

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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INNOVACIÓ4‘A Gràcia ho trobes’.
Aquest és el nom de la plataforma
en línia–coneguda actualment
com a market place –que aquest
setembre ha començat a funcionar
amb l’objectiu de potenciar i pro-
mocionar el comerç local gra-
cienc per tal de fer augmentar la
quantitat de compres que els gra-
ciencs fan als comerços de barri.
Al darrere del projecte, que es

va presentar fa pocs dies, hi ha cinc
dones, quatre de les quals tenen
comerços i una és experta en
màrqueting digital. Expliquen que
el projecte neix amb la “idea que
totes aquelles persones que viuen
o treballen al districte s'hi quedin
a l’hora de fer les seves compres”.
Amb aquest nou web (agracia-
hotrobes.cat), afirmen que volen
“dinamitzar el comerç en línia
apropant productes i serveis als
consumidors”, especialment en
un context tan complicat com
l’actual a causa de la pandèmia.
“No volem que cap comerç hagi de
tornar a abaixar definitivament la
seva persiana per la manca de pú-
blic com a conseqüència de les me-

sures sanitàries adoptades pel co-
ronavirus o qualsevol altra causa
en el futur”, afegeixen.

“NOVA FORMA DE COMPRAR”
Des de ‘A Gràcia ho trobes’, que
ja té una vuitantena d’associats,
també veuen el projecte com
una manera de mirar de canviar
alguns costums de la gent a l’ho-

ra de comprar. “És una bona
oportunitat per començar les ba-
ses d’una nova forma de comprar
i generar nous canals de negoci
per als comerços de Gràcia”, afir-
men. Per acabar, reivindiquen el
fet que tota la iniciativa sigui
“100% gracienca, sense cap pla-
taforma estrangera ni cap multi-
nacional al darrere”.

La plataforma ha començat a funcionar aquest mes. Foto: A Gràcia ho trobes

Neix una plataforma digital 
per reforçar el comerç gracienc

Espai públic | Talls de carrers per fomentar el comerç
El Districte tallarà al trànsit diversos carrers el pròxim dissabte 3 d’octubre amb l’objectiu
de fomentar el comerç entre el veïnat. Alguns dels carrers que quedaran tallats són dife-
rents trams de Gran de Gràcia, Torrijos o Verdi. En total hi haurà una vintena de talls. 

La taxa a les grans plataformes
digitals, a punt a finals d’any 

ACN4El primer tinent d’alcaldia
de l’Ajuntament, Jaume Coll-
boni, va anunciar el 15 de se-
tembre que el consistori pre-
sentarà abans que acabi l’any
una nova taxa a grans platafor-
mes digitals que fan la compe-
tència al petit i mitjà comerç de
la ciutat, molt afectat per la cri-
si generada pel coronavirus. 
En la Comissió d’Economia

del consistori, Collboni va justi-
ficar la creació d’aquesta taxa
perquè aquestes plataformes es-
tan “perjudicant de forma greu”
els comerços petits i mitjans de

la ciutat. Per això, l’Ajuntament
vol que els beneficis de la nova
taxa serveixin per afavorir la
conversió digital d’aquests esta-
bliments de la ciutat.
Durant la seva comparei-

xença, Collboni va dir que estan
“molt preocupats” per les dades
econòmiques i la caiguda de vi-
sitants al centre. En aquest sen-
tit, va recordar les mesures ac-
tivades des del consistori els
darrers mesos per ajudar als
lloguers comercials, la digitalit-
zació o l’ampliació de terrasses
a la restauració, entre altres.

Collboni, en una imatge d’arxiu. Foto: Jordi Bataller/ACN



11 | 11 | 

al tram de carrer més petit de Barcelona
La concentració més gran de comerç

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers
Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers

Unió de Botiguers Travessera de Gràcia - Casc Antic // Butlletí nº 55

Un record per al mestre

Ultimant els detalls
Ho tenim a tocar. Si tot va bé, durant el mes que ve pre-
sentarem la cançó i el videoclip de promoció de l’app Grà-
cia Comerç. Hem treballat (i seguim fent-ho, de manera
que ja hem arribat a la part final del muntatge definitiu)
de valent perquè sigui molt especial i ja us podem dir que
el tema farà un homenatge a Antonio González, El Pescaí-
lla, gracienc de soca-rel i creador, pioner i figura principal
de la rumba catalana.

Per això, hem aconseguit que alguns dels seus fami-
liars, com Elías González, El Pescaíto, participin en la cançó
(hem de donar les gràcies al seu pare, Manolo El Patata) i
talents de la categoria de Miki Forteza (productor de Ja-
rabe de Palo), el pianista Roger Herrero, el baixista gracienc
Dani Peña, el trompetista cubà i resident al barri Abel Her-
rera i la veu de Yumitus. La cançó es referirà al Pescaíllacom
el Frank Sinatra de la rumba catalana. De la mateixa ma-
nera, en el vídeo que presentarem (el guió ja està escrit) hi
apareixeran l’exfutbolista Edmílson, el periodista i crític de
televisió Ferran Monegal i Miki Forteza.

La nostra intenció és poder presentar-ho als veïns a
porta oberta, i per això estem buscant un local prou gran
per fer-ho, però no sabem si serà possible. El darrer detall
d’homenatge al Pescaílla serà una samarreta amb el dis-
seny que podeu veure en la imatge superior de la dreta.



Futbol sala | Estrena lliguera exigent per al Gràcia FSC
El Gràcia FSC tornarà a Tercera Divisió el dia 3 d’octubre amb un partit duríssim
a la pista de l’AE les Corts UBAE. El conjunt taronja és un dels nou del subgrup 
2 de la categoria. En el primer partit a casa, l’equip rebrà l’AE Xarxa Horta.

El mes de setembre ha servit per
dibuixar els calendaris definitius
del curs 2020-21, el més incert
que es recorda. D’aquesta ma-
nera, durant aquest mes els dos
sèniors de l’Europa han conegut
els equips contra els qui s’en-
frontaran en la temporada que ar-
rencarà durant l’octubre.
Els de David Vilajoana, que

van tornar a la feina el passat 24
d’agost, formen part del subgrup
A del grup català de Tercera Di-
visió. Com el nombre d’equips és
imparell, l’atzar ha volgut que els
escapulats descansin en la pri-
mera jornada, prevista per al
tercer cap de setmana del mes
que ve, de manera que el tècnic
tindrà uns dies més per posar a
punt els seus. L’estrena, doncs,
serà el 25 d’octubre al Nou Sar-
denya contra el Vilafranca. 
La resta de rivals contra qui

l’Europa es veurà les cares en el

primer tram de la lliga seran el
Santfeliuenc, la Pobla de Mafu-
met, el Castelldefels, el Valls, el
San Cristóbal, la Monta, el Ter-
rassa, l’Igualada i el Manresa.
Fran Güells, per la seva ban-

da, també continuarà al capda-
vant del sènior femení (encara
que el seu staff sí que ha canviat
completament), que tornarà a
ser un dels equips de Primera Na-
cional, que també es posarà en

marxa el tercer cap de setmana
d’octubre, tot i que les dates dels
partits encara no s’han publicat
per part de la Federació Espa-
nyola de Futbol.
Huesca, Zaragoza B, Pardi-

nyes, Igualada, Pallejà, Levante
Las Planas, Riudoms, Girona,
Terrassa, Vic, Son Sardina, Ba-
lears, Collerense B i Sant Gabriel
seran els rivals de les gracienques
en aquesta temporada atípica.

Les lligues es posaran en marxa el mes que ve. Foto: Àngel Garreta / CEE

Els sèniors de l’Europa 
ja coneixen els seus rivals

Pau Arriaga
GRÀCIA

El sènior masculí del Cata, 
a quarts de la Copa Catalunya

Els sèniors de waterpo-
lo del CN Catalunya ja
han començat les com-

peticions oficials, les dues Copa
Catalunya, que serveixen cada
any com a aperitiu abans de l’ar-
rencada de les Divisions d’Honor.
Rebatejades com Torneig de

la represa, el sènior masculí del
CNC ha guanyat tres dels quatre
partits que ha disputat, (Rubí,
Granollers i Vallirana), mentre

que la derrota va ser contra el CN
Terrassa per només un gol. L’e-
quip de Xavi García s’ha classifi-
cat per als quarts de final.
El sènior femení, per la seva

banda, ha començat el seu camí
en aquesta mateixa competició
amb un triomf i dues derrotes en
els primers tres partits. L’equip,
però, encara ha de jugar contra
l’AESE i el CN Sabadell en la
fase prèvia del torneig.

Derbi gracienc per començar
la temporada 2020-21

BÀSQUET4L’atzar ha volgut que
el primer partit oficial que juga-
ran els Lluïsos i el Vedruna en el
curs 2020-21 sigui un derbi. Els
dos equips del districte s’enfron-
taran a la pista dels Lluïsos el dia
20 d’octubre a partir de dos
quarts de set de la tarda.
Els dos conjunts formen part

del grup 3 de la Copa Catalunya
masculina, la màxima categoria
del bàsquet de casa nostra, on re-
peteixen els Lluïsos i torna el con-

junt verd després d’un curs en
una divisió inferior.
La resta d’equips contra qui es

veuran les cares en el primer
tram del curs seran el Club Bàs-
quet Sant Boi, La Salle Reus, la
Unió Esportiva d’Horta, el Cen-
tre Catòlic i l’AESE de l’Hospita-
let, el Basket Almeda de Corne-
llà, el Club Bàsquet Santfeliuenc,
els Escolapis de Sarrià, el filial del
Club Bàsquet Tarragona i el Club
Esportiu Bàsquet Pallejà.
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Algú es mor, la família es reparteix les co-
ses de valor i contracta una empresa per-
què buidi el pis. Les seves pertinences
acaben venudes als Encants i, el diu-
menge següent, un passavolant troba
tretze llibretes al mercat de Sant Antoni.
És la premissa d’Abans de les cinc som a
casa, el darrer llibre d’Albert Forns, guan-
yador del Premi BBVA Sant Joan.

Viu en línia

Llibres

Abans de les cinc som a casa
Albert Forns

Aquest país no descobert que no deixa tor-
nar de les seves fronteres cap dels seus viat-
gersés el títol de la colpidora obra d’Àlex
Rigola. Ell mateix explica: “Em van pro-
posar fer un espectacle sobre la mort i ens
ha sortit un espectacle sobre l’indivi-
dualisme, el neoliberalisme, la família... Ens
ha sortit un espectacle sobre la vida”.

Al teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

Aquest país no descobert...
Àlex Rigola

Un disc creat durant el confinament,
coincidint amb una separació senti-
mental i, en definitiva, amb un “canvi de
vida”. Així ha parlat Pau Vallvé del seu nou
treball discogràfic en una entrevista al dia-
ri Ara. El cantant barceloní acaba de pu-
blicar La vida és ara, un àlbum autoedi-
tat que inclou tretze cançons i que se
suma a una extensa discografia.

Música

David Verdaguer es posa a la pell d’un pro-
fessor substitut que assumeix la tutoria
d’un grup de sisè de primària d’un poble
que no coneix. Aviat s’adona que ha de
reintegrar a la classe un alumne malalt i
es troba amb un problema especialment
greu: els seus companys no volen que tor-
ni. David Ilundain posa l’assetjament es-
colar damunt la taula a Uno para todos.

Pelis i sèries

Uno para todos
David Ilundain

La vida és ara
Pau Vallvé

Exposició de Carlos Saura
El Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat

acull, des del passat 17 de setembre, l’exposició ‘Carlos
Saura, fotògraf. Una vida rere la càmera’. La mostra, co-

missariada per Chema Conesa, inclou un total de 116
fotografies en blanc i negre, polaroids, fotografies pin-

tades, quaderns personals, llibres de fotografia sobre
l’artista i material audiovisual. A més, l’exposició buscar
traçar “un recorregut paral·lel a la vida del cineasta, que
pretén simultaniejar passions i realitats sota el guiatge

de la seva mirada”. Es pot visitar fins al 10 de gener.

“Ho porta a dins, és la seva passió i el mèrit és
molt gran”. Són les paraules que Enric Masip, un

dels jugadors d’handbol més importants de la his-
tòria del Barça, ha dedicat al seu fill Eric (Barcelo-
na, 1995). Però no parla d’handbol ni de res que
s’hi assembli: parla del futur prometedor del seu

fill com a actor. Eric Masip ha centrat titulars i cen-
tenars de comentaris a les xarxes socials arran de

la seva aparició al tercer capítol de Veneno, la sèrie
de Javier Calvo i Javier Ambrossi sobre la vida de

Cristina Ortiz, coneguda com La Veneno. L’episodi,
que es va estrenar als cinemes, ha estat un èxit i el
paper de Masip ha cridat l’atenció per algunes es-

cenes pujades de to, però sobretot per la seva
gran i sorprenent interpretació. A més, el passat

mes de juny, Antena 3 va anunciar que Masip 
protagonitzaria la pròxima sèrie original de la 

cadena, Alba, de la mà de l’actriu Elena Rivero.

E R I C  M A S I P

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor prometedor
També és fill de l’exjugador d’handbol Enric Masip

Famosos

Aparèixer a ‘Veneno’, la nova sèrie de moda
Els tres primers capítols s’han projectat al cinema amb èxit

Li surten fans de tot arreu
El seu pare l’ha felicitat i ha dit que n’està “orgullós”

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Super Mario 3D All-Stars
Super Mario 3D All-Stars és un recopilatori dels millors videojocs de plataformes en
tres dimensions d’aquest popular personatge. Disponible per a Nintendo Switch.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

LLACS I ESTANYS

No deixis cap mena de brossa a la muntanya: recorda agafar
una bossa de casa per recollir-ho i emportar-t’ho tot

INCENDIS

DEIXALLES

PLANIFICACIÓ

iMEDI AMBIENT

Potser perquè està de moda o potser perquè és de les po-
ques opcions d’oci (pràcticament) gratuït que queden, el
cas és que l’afluència d’excursionistes a la muntanya és

cada cop més elevada. Aquest mes de setembre, sense anar
més lluny, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha hagut de regular el
seu accés després d’alertar de la massificació de la Pica d’Estats.
Però és que fins i tot l’Everest ha vist en algunes ocasions com
es formaven cues per arribar a un dels seus cims.

Amb tot, la qüestió no és deixar d’anar a la muntanya, sinó
anar-hi amb respecte i seny. El més important és tenir clares
les normes del lloc on vas. Per exemple, has de saber que so-
vint el bany als llacs i estanys està prohibit perquè les cremes
solars o antimosquits que portem són tòxiques per a la flora i
la fauna d’aquest entorn. També hi ha normes que són de
sentit comú: recull tots els residus que generis en la teva ex-
cursió i no facis focs en zones no habilitades per fer-ho.

Per últim, recorda que la planificació de la ruta també és un
acte de responsabilitat: consulta la meteorologia, les condi-
cions de la muntanya i el grau de dificultat abans d’anar-hi.

A la muntanya, amb respecte

Les cremes solars o antimosquits que portes són 
tòxiques per a la fauna dels llacs i estanys: no t’hi banyis

Les claus

Per prevenir el risc d’incendis, no encenguis fogueres a llocs 
on no estigui permès i, evidentment, no llencis cigarretes

Consulta la meteorologia, les condicions de la 
muntanya i el nivell de dificultat abans d’anar-hi
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