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El suïcidi és la primera causa de
mortalitat prematura en homes de
15 a 44 anys a la ciutat de Barce-
lona i la segona en dones, per da-
rrere del càncer de mama. Es
tracta d’una xifra impactant però
que és la crua realitat.
Per què es parla tan poc del

suïcidi quan és una de les princi-
pals causes de mort entre la po-
blació jove i de mitjana edat?
Sempre ha estat una qüestió tabú
i ho segueix sent. “És un tema tabú
perquè hi havia el pensament que
parlar del suïcidi podia tenir un
efecte contagi. Això pot ser cert
d’alguna manera, depenent de
com se’n parli, però hi ha evidèn-
cia científica que no parlar-ne no
fa que el problema desaparegui”,
afirma Sergio García, psicòleg de
la Fundació Ajuda i Esperança i
cap del projecte del Telèfon de Pre-
venció del Suïcidi que va posar en
marxa l’Ajuntament a l’agost i
que aquesta entitat gestiona. El
número és el 900 92 55 55 i el ser-
vei és gratuït les 24 hores del dia
durant els 365 dies de l’any. 
“A Espanya els últims 20 anys

hi ha hagut la mateixa taxa de
mortalitat per suïcidis. Els acci-
dents de trànsit han baixat perquè
hi ha hagut una estratègia nacio-
nal però amb el suïcidi tot just es
comença”, explica García. De fet,
aquest psicòleg lamenta que, del
suïcidi, les administracions “en
parlen molt però no ho materia-
litzen”. És per aquest motiu que
celebra que l’Ajuntament hagi
mogut fitxa amb la creació d’a-
quest servei telefònic.

MÉS DE 4 TRUCADES AL DIA
El Telèfon de Prevenció del Suï-
cidi es va posar en marxa el 6 d’a-
gost i, segons les xifres més ac-

tualitzades, que fan referència al
16 d’octubre, havia rebut 323 tru-
cades, cosa que significa una mit-
jana de 4,5 al dia. D’entre totes les
trucades, tal com detallen des de
la Fundació Ajuda i Esperança, la
meitat les van fer persones amb
conducta suïcida. En paral·lel,
una de les dades que crida més l’a-
tenció és que en dos mesos i pocs
dies s’han fet cinc rescats. “Estem
parlant de situacions on el suïci-
di era imminent o estava en curs”,
precisa García.
A banda d’evitar el suïcidi, l’al-

tre objectiu d’aquest programa és
vincular les persones afectades
amb la xarxa de salut mental o
amb altres espais d’ajuda com po-
den ser els serveis socials. “Fem
un acompanyament i ocupem
un espai que no existia”, explica
García, que de moment fa una
bona valoració d’aquest servei
tot i el poc temps que porta en
marxa. “El nivell de coneixement
del telèfon és baix però ja hem po-

gut intervenir en força casos.
Com més aviat intervenim millor,
però sempre hi ha diferents mo-
ments perquè la conducta suïci-
da té un recorregut”, afegeix.

PARLAR DE LA SALUT MENTAL
En tot aquest escenari, el centre
del problema l’ocupa la gent jove
i de mitjana edat, que són les
franges de població amb més
taxes de suïcidi. “La nostra so-
cietat és adultcentrista i està en-
focada en el món de l’adult per-
què és el productiu. És evident
que una societat que no dona im-
portància a les cures i posa la pro-
ductivitat al centre de tot deixa
moltes ferides emocionals”, afir-
ma Isaura González, membre
del secretariat i responsable dels
projectes de suïcidi juvenil i sa-
lut mental al CNJC, fent refe-
rència al fet que la falta de cures
emocionals provoca que un 20%
dels joves hagin pensat algun
cop en treure’s la vida.

Gónzalez, al mateix temps,
reivindica que els Centres d’A-
tenció Primària (CAPs) haurien de
tenir una perspectiva de salut
mental i que els trastorns mentals
no han de quedar abandonats a les

urgències. I és que les xifres par-
len per si soles. El 90% de les
morts per suïcidi estan vinculades
amb una afectació mental. I, se-

gons l’última anàlisi de la morta-
litat a Catalunya (Departament de
Salut), 126 dones i 333 homes es
van suïcidar l’any 2018.
En aquest escenari, la secre-

tària de l’entitat Després del Suï-
cidi-Associació de Supervivents
(DSAS), Anna Lara, lamenta que
des de les administracions públi-
ques encara queda molt camí per
recórrer en plans de prevenció
contra el suïcidi. “Fa dos mesos
que s’ha obert el primer telèfon de-
dicat a cobrir aquests casos, la lí-
nia de l’esperança. Però encara no
hi ha una crida a la salut mental
general, i es podrien evitar moltes
morts”, diu Lara mentre recorda
que la majoria de familiars que
han perdut un jove s’han quedat
en xoc perquè no s’imaginaven
que tenia un patiment interior tan
gran. La direcció, doncs, sembla
clara: trencar el tabú per aconse-
guir que menys homes i dones se
suïcidin i abocar més recursos a
aquesta greu problemàtica social.

Albert Ribas/Júlia Gamissans
BARCELONA

L’hora de trencar el tabú
» El suïcidi és la primera causa de mort prematura entre homes de 15 a 44 anys i la segona en dones

» “No parlar-ne no farà desaparèixer el problema”, diu el psicòleg responsable del telèfon de prevenció

La societat ha abandonat i invisibilitzat sistemàticament les persones amb malalties mentals i el suïcidi. Foto: Arxiu

CONFINAMENT
I SUÏCIDI

4El confinament causat
per la pandèmia ha provo-
cat que les xifres de suïcidi
al conjunt de Catalunya
hagin baixat. Des de la Fun-
dació Ajuda i Esperança,
però, alerten que les con-
seqüències d’un confina-
ment es noten més al cap
d’uns mesos i que les xifres
poden tornar a créixer.
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Tornar-la a materialitzar 

Fa uns quants dies, a TV3, la periodista
Núria Orriols preguntava a Laura Borràs
quina era la seva proposta si en les pro-
peres eleccions catalanes l’independen-
tisme supera el 50% dels vots. Borràs va
contestar que, si se supera aquest per-
centatge, “hem de fer que el resultat de
l’1-O es pugui aplicar, que això tingui con-
seqüències polítiques”.
Quan la periodista va repreguntar

per esclarir el significat d’aquestes “con-
seqüències polítiques”, Borràs va res-
pondre que la idea és que tot el ventall
de forces independentistes
“s’agrupi al voltant de fer
efectiu l’1-O”.
Finalment, veient que Or-

riols no quedava convençuda,
va cloure per tercera vegada
l’explicació afirmant que el
que es farà, en definitiva, és
“materialitzar la independència”.
Bé, materialitzar la independència

no vol dir res. Ho sap Borràs, ho sap Or-
riols i, per anar bé, a hores d’ara ho hau-
ríem de saber la resta de catalans. Ma-
terialitzar la independència, avui dia,
només és un concepte més per afegir al
diccionari procés-català, al costat dels
18 mesos, el fer república, o l’obeir el
mandat de l’1 d’octubre. Forma part del
llenguatge que ens ha dut fins aquí en
un context pre-repressiu, quan encara
es creia que ni Espanya s’hi atreviria ni
Europa ho permetria.
Però ara som al 2020. Amb presos

polítics, amb exiliats, amb vora 3.000
represaliats, amb una Europa absent,
amb Operacions Judes, amb Tamares,
amb inexistents taules de diàleg, amb
una Generalitat convertida en una
gestoria, amb tota la classe política obe-
int lleis estatals mentre es recriminen
els uns als altres estar obeint lleis es-
tatals, amb una societat civil desmo-
bilitzada, amb uns Mossos al servei de
l’Estat, amb unes estructures d’estat en-
cara per estructurar-se, amb els lide-
ratges escapçats, amb llibres de tota

mena destapant des de tots els prismes
la realitat d’aquell 2017, amb una visió
clarament autonomista del present
polític, amb uns votants fràgils i es-
carmentats.
I és en aquest context reparador (i

pandèmic) del 2020 quan ens apareix la
primera força política independentista en
prime timea parlar de materialitzar la in-
dependència com si aquests tres anys no
existissin, com si en la situació actual es
pogués materialitzar la independència i,
encara pitjor, com si realment es pre-
tengués materialitzar la independència
en aquests moments.

Fa tres anys que, dia a dia, la realitat
ens vacuna contra el vocabulari d’aquell
2017. Tres anys. Els braços dels inde-
pendentistes són autèntics coladors, des-
prés de tot el que hem viscut. Cada dia,
en cada nova conseqüència de la derro-
ta, una nova dosi de realitat en forma de
detenció, de judici, de dependència eco-
nòmica o de política autonomista ens re-
corda el país que som i la desfeta políti-
ca i emocional en què ens trobem. ¿I en-
cara ens veiem amb cor d’apel·lar a una
materialització de la independència com

si tot just esclatés la prima-
vera del 2017?
És ben cert que la re-

pressió ens ha deixat vençuts
emocionalment, i que les
hòsties han estat tan cruels
que convé excusar o relati-
vitzar determinades actituds

dins del supervivent món independen-
tista. Però comencen a fer-se evidents es-
tratègies que no semblen sorgides d’a-
quest estat catatònic, sinó d’un nou intent
d’apropar la ciutadania a aquella falsa re-
alitat de 2017.
No sé si es materialitzarà la indepen-

dència, però el que és evident és que hi ha
voluntat de tornar a materialitzar la idea
que es tornarà a materialitzar la inde-
pendència demà passat. I potser aquest
camí fa (aparentment) menys mal que la
repressió de l’enemic, però acaba destruint
igualment les emocions, les il·lusions i el
compromís de la teva gent.

I encara ens veiem amb cor d’apel·lar a una
materialització de la independència com 
si tot just esclatés la primavera del 2017?

Entenc la necessitat
d’aquests confinaments

[de cap de setmana],
però allò d’escoltar les necessitats de la
gent i la nostra salut mental on queda?
Només tancar-nos els caps de setmana,
que és quan “vivim” sense les pressions
laborals, és poc sa mentalment... Po-
dríem buscar alternatives intermèdies? 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Recordatorio: las ca-
gadas políticas no nos

eximen a los demás de la
responsabilidad individual, del mis-
mo modo que los comportamientos
poco responsables no eximen a las ins-
tituciones de hacer su fucking trabajo.
Que el falaciómetro va a estallar en am-
bas direcciones.

@17Mn

Mentre discutim pel
toc de queda, hi ha em-

preses amb centenars de
treballadors en espais mal ventilats
que podrien fer teletreball i no en fan.
I no en fan perquè cap govern no els hi
obliga. Això sí, hem evitat els cèle-
bres contagis de la matinada de di-
umenge a dilluns.

Les escoles hem de ro-
mandre obertes, però

cal proveir els docents
de mascaretes i material i, sobretot, fer-
nos PCR perquè no ens contagiem ni
propaguem el virus. Sembla que ningú
es cregui que som treball essencial. Ja
hem començat la setmana set. Ànims,
companys!

@GerardSegu@rgsait@alba_a_c

Els semàfors

Salvem l’Alzina
L’Ajuntament ha aprovat la construcció
d’una quinzena de pisos socials a les ca-
setes del carrer Encarnació, que també
acolliran un equipament als seus baixos.
Tot plegat no hauria estat possible sense
la tasca d’aquesta plataforma de veïns. 

pàgina 8

Gràcia Comerç
Des de fa uns dies ja està en marxa el

portal Gràcia Comerç, un projecte ideat
per l’eix comercial Unió de Botiguers

Travessera-Casc Antic que té com a ob-
jectiu convertir-se en una plataforma
digital referent del comerç gracienc. 

pàgina 16

CN Catalunya
L’arrencada del curs 2020-21 no ha es-
tat el millor per als sèniors del CN Cata-
lunya. De fet, tant les de Gabi Egedi

com el conjunt de Xavi García han per-
dut tots els partits (tres en total) que
han jugat en les Divisions d’Honor.

pàgina 18



5 | 

líniagràcia.catOctubre 2020Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 6

líniagràcia.cat Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.comOctubre 2020

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

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

La Salut ja té un espai dedicat 
a Consol Casals i Genover1

2
Argimon anuncia cribratges massius 
a partir de la setmana que ve

L’Heliogàbal celebra 25 anys 
amb convidat de luxe: Mishima

Campanya dels esplais Espurna
i Matinada per tenir un local

Neix una plataforma digital 
per reforçar el comerç gracienc

El + llegit líniagràcia.cat

3

4

5

Safata d’entrada
Les millors
perles

Un cotxe policial acaba a l’aigua en una operació contra un 
botellón. Ha passat a Vilanova i la Geltrú, on la policia va anar
a aturar una festa clandestina amb quaranta persones al

port. De cop, quan els agents ja eren fora dels vehicles, un dels cot-
xes es va desfrenar i va acabar precipitant-se a l’aigua.

Dos pingüins han robat un niu d’ous de dues pingüines. I
com ho expliquen els titulars? “Una parella gai de pingü-
ins roba els ous d’una parella de lesbianes per convertir-

se en pares”, ha titulat el mitjà britànic Unilad. Detallen que els
mascles van aprofitar que les femelles estaven despistades.

Un nen de 9 anys que no té internet a casa seva s’acosta cada
dia a l’institut per connectar-se a la xarxa i poder seguir les
classes virtuals. És una imatge colpidora que s’ha vist a Nou

Mèxic, als Estats Units, i s’ha fet viral. Gràcies a això, un usuari commo-
gut per la situació ha pagat la connexió a internet de casa del menor.

Ciutadans ha denunciat que el Govern els fa arribar arxius
amb contrasenyes independentistes. L’agència Efe ha tin-
gut accés a la queixa, que explica que sovint han d’acce-

dir als arxius introduint claus com “presospolítics”, “indepen-
dència” o “república digital”. Pobres.

Aconseguir que els fills mengin sa és una tasca molt difícil i so-
vint pot arribar a ser desesperant. I si no, que li expliquin a la
Lesslie, una mare britànica que ha decidit hipnotitzar la seva

filla de 6 anys, la Jessica, perquè deixi de menjar només nuggetsde
pollastre, l’únic plat que li agrada.

A les xarxes

@aleixcosta7: Pujol, apartat de JxCat per
denúncies d’assetjament sexual. Diputat i
exdirector del mitjà referent a Catalunya.
Vagin passant, que n’hi ha a tot arreu.

@oriolbertrann: Despertar-te un dilluns
amb ressaca emocional, classe online i
amb un confinament de cap de setmana
“sobre la taula”. Va, home, va.

#AMésDelTocDeQueda

@_bdamian: Si el Congreso aprueba la
prolongación del estado de alarma hasta
el 9 de mayo, ¿cuándo nos quitamos este
año el sayo?

#EstatD’Alarma2.0 #EduardPujol

Un altre president de la Genera-
litat ha estat descavalcat del seu
càrrec polític per una via gens
democràtica. Ara ha estat el Molt
Honorable Quim Torra i Pla qui
ha estat apartat del legítim poder
polític mitjançant una mesura
molt poc clara, anomenada in-
habilitació. El més greu del cas és
que una institució administra-
tiva —la JEC— ha maniobrat
perquè una sanció que en qual-
sevol país de l’Europa civilitzada
hauria quedat en una multa, o en
no-res, hagi pogut adreçar-se per
la via judicial i passar al TSJC i el
Tribunal Suprem. Una vegada
més s’ha fet servir la repressió a
través d’una justícia molt poli-
titzada i encara més caducada.
Però atenció, aquesta sentència
encara ha de passar el filtre del
Tribunal Constitucional i de la
Justícia Europea.
No hi ha dubte que Quim

Torra i Pla ha estat un president
molt singular. Va ser nomenat
després de la impossibilitat de fer
president Carles Puigdemont
perquè es trobava (i encara s’hi
troba) a l’exili. Quim Torra ha es-
tat més un intel·lectual que un

Inhabilitació o repressió? 
per Josep Loste 

polític. Una simple pancarta ha
arruïnat el seu mandat. És es-
pecialment greu que el con-
cepte de desobediència a l’Estat
espanyol representi una mena
de delicte, amb mentalitat me-
dieval, com també ho és la se-
dició, que va comportar una
presó molt injusta per als nou
presos polítics catalans. Aquest
delicte d’inhabilitació aplicat a
Quim Torra ha estat definit per
insignes catedràtics de dret pe-
nal i constitucional com una ve-
ritable barbaritat, com una
aberració en majúscules que
podria provocar que la sentèn-
cia fos declarada nul·la de ple
dret. Tot plegat dona més força
a l’argument que l’estat espa-
nyol és una democràcia de molt
baixa qualitat.
El més interessant del man-

dat del president Quim Torra
són les seves darreres reflexions
sobre l’autonomia; en el sentit

que aquest element, que en
principi havia de servir perquè
els catalans poguessin gaudir
de més llibertat i qualitat de
vida, hagi esdevingut un motiu
més per impedir que Catalunya
pogués votar lliurement i deci-
dir el seu esdevenidor col·lectiu.
Cal insistir que sense autono-
mia estaríem molt pitjor (que ja
és difícil), però aquí cal posar de
manifest que en aquests mo-
ments l’autonomia de Catalu-
nya, l’autogovern català, ha es-
tat completament laminat i ha
passat a ser una figura comple-
tament buida de contingut. Ac-
tualment, el marge polític de
Catalunya per autogovernar-se
és pràcticament zero. L’anome-
nada “política autonòmica” ha
passat a ser controlada per una
justícia polititzada, que amb mà
de ferro converteix l’Estatut i el
govern català en un autèntic pa-
per mullat.
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PATRIMONI4L’Ajuntament ja
ha donat llum verda a la cons-
trucció d’una quinzena de pisos
socials a les casetes del carrer
Encarnació, que finalment no
acolliran una escola bressol que
sí que es farà al mateix carrer,
concretament al número 61.
També està previst que als bai-
xos de les cases s’hi faci un
equipament veïnal.
El projecte entra ara en la

fase on caldrà la seva aprovació
al Ple de l’Ajuntament, al mateix
temps que en paral·lel s’haurà
de redactar un disseny dels ha-
bitatges que no serà senzill per
la mida de les cases.

PROCÉS PARTICIPATIU
Des de la plataforma Salvem
l’Alzina, que el 2018 va posar en
marxa la lluita per salvar les ca-
ses, valoren positivament el pas
endavant fet per a la construc-
ció dels pisos socials. Tot i això,
remarquen que el seu suport al

consistori està condicionat a
diferents punts: que l’espai de
les casetes i de l’alzina sigui
“de propietat i ús públic”, que es
respecti la volumetria dels edi-
ficis antics en el nou projecte per
preservar l’arbre i el jardí, que
de seguida que l’equipament
dels baixos sigui de propietat

municipal comenci la gestió
veïnal del jardí i que l’expro-
piació vagi acompanyada d’un
procés participatiu per definir
l’equipament. També demanen
la participació veïnal en l’ela-
boració dels projectes arqui-
tectònics de l’edifici i el jardí i en
el jurat que els escollirà. 

Als veïns els preocupa l’estat de les cases i el jardí. Foto: Salvem l’Alzina

Aprovats els pisos socials
a les casetes d’Encarnació

» L’escola bressol finalment es farà en un altre lloc del mateix carrer
» Salvem l’Alzina torna a demanar que es preservi el jardí i l’arbre

Mobilització per salvar 
un parc de la ronda de Dalt

ESPAI PÚBLIC4Un grup de veïns
dels Penitents s’han començat a
mobilitzar per mirar de salvar un
parc de la ronda de Dalt, situat
a la carretera de Sant Cugat, on
l’Ajuntament té previst fer 34 pi-
sos públics que es destinaran a
gent gran.
Els veïns s’han agrupat en

l’Associació de Veïns Vallcarca-
Penitents i també s’han afegit a
la Federació Barris de Gràcia. El
seu objectiu és salvar el parc, ja
que consideren que es tracta
d’un espai verd molt necessari
per al barri per l’alta contami-

nació que diuen que pateixen per
estar situats just al costat de la
ronda de Dalt. Deixen clar que
estan d’acord amb el fet que
l’Ajuntament faci habitatge pú-
blic però lamenten que es vulgui
fer en un parc que existeix des de
fa més de 25 anys. La seva pro-
posta, afegeixen, és que el con-
sistori rehabiliti pisos.
Des del Districte, però, dei-

xen clar que el projecte tira en-
davant, al mateix temps que es-
pecifiquen que les pistes de pe-
tanca que hi ha al parc es tras-
lladaran just al costat.

CINEMES4Ricard Almazán va
ser el 2014 qui va obrir, al costat
de Ventura Pons, els cinemes Te-
xas. Amb una llarga trajectòria al
món del cinema, Almazán refle-
xiona en declaracions a Línia
Gràcia sobre el tancament, una
molt mala notícia per a Gràcia i el
conjunt de la ciutat. “Si algun ci-
nema no s’havia de perdre, era el
Texas, ja que feia una gran labor
social a preus populars”, afirma.
Almazán explica que la pan-

dèmia del coronavirus ha estat l’es-

tocada definitiva, però que els
problemes van començar fa més
d’un any, quan els projectes de Va-
lència i Figueres van començar a
anar malament. “Es van obrir
dos cinemes i cap dels dos va
anar bé i l’empresa va patir un de-
teriorament”, relata. Això, afe-
geix, va provocar que fa un any es
comencessin a deixar de fer pa-
gaments que s’havien d’assumir.
Sobre la campanya veïnal per

salvar el Texas, Almazán explica
que li genera “esperança”, tot i que

admet que serà molt complicat que
el cinema puguin reobrir. “El pro-
blema és que tornar a obrir val
molts diners i s’ha de veure si val
la pena perquè significa unes des-
peses molts grans”, diu. De fet, la
campanya apunta a l’Ajuntament
com el possible salvador però tot
plegat és molt recent i encara no
s’ha parlat de res. Pel que fa a la
propietat de l’edifici, un particular,
Almazán diu que això no seria el
problema perquè “té la intenció
que continuï sent un cinema”.

Els veïns volen salvar el parc. Foto: Twitter (@valdevalero)

“El Texasnos’haviadeperdre”

Urbanisme | Comença la definició del nou planejament
El Districte ha posat en marxa el procés participatiu que ha de servir per millorar el
planejament en temes relacionats amb l’urbanisme i el medi ambient. L’objectiu és
protegir el patrimoni arquitectònic i els espais verds i fomentar l’habitatge protegit.

Almazán va obrir el Texas al costat de Ventura Pons el 2014. Foto cedida
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Situat en ple carrer Balmes, l’edifici de
l’Hospital El Pilar és una silueta total-
ment reconeixible com un dels centres
mèdics més emblemàtics de la sanitat
privada de Barcelona. El centre compta
amb una àmplia experiència en l’àrea
maternoinfantil i, en el seu procés de re-
novació contínua, ha ampliat els seus
serveis d’atenció a les famílies amb la re-
cent inauguració d’una nova àrea d’hos-
pitalització maternoinfantil que se suma
al nou centre de consultes externes de
Pediatria i el ja consolidat Servei d’Ur-
gències pediàtriques, obert cada dia de
l’any les 24 hores.

Un hospital per a les famílies
La nova àrea maternoinfantil compta
amb 22 noves habitacions individuals i
una suitedissenyades i equipades per fer
més confortable l’estada de pacients i fa-
miliars, així com per facilitar la labor dià-
ria dels professionals. Al costat de la nova
àrea d’hospitalització, s’ha instal·lat la uni-
tat de nounats amb cinc bressols per
atendre els bebès prematurs. Els nous es-
pais estan pensats perquè les famílies se
sentin còmodes a l’hora d’establir el vin-
cle amb els seus fills, a través de progra-
mes com “Sempre amb el meu fill@”, que
promou que el nounat no se separi en

cap moment dels seus pares des del nai-
xement fins a l’alta. Aquests programes
s’emmarquen en el procés d’humanitza-
ció dels hospitals i de millora de l’expe-
riència del pacient pel qual aposta el
grup hospitalari Quirónsalud.

Del naixement a l’adolescència
L’Hospital El Pilar compta amb un equip
multidisciplinari format per ginecòlegs,
obstetres, neonatòlogues, pediatres, es-
pecialistes i personal d’infermeria espe-
cialitzat per resoldre qualsevol qüestió
referent a la salut de les noves mamàs i
els seus bebès. Una atenció que s’a-
llarga en el temps gràcies a l’ampliació
dels seus serveis d’atenció a les famílies,
amb el nou centre de consultes exter-
nes de pediatria situat al carrer Alfons
XII, a escassos metres de l’hospital. El
servei disposa d’un equip d’especialis-
tes que ofereixen una atenció integral a
la salut dels més petits des del naixe-

ment fins a l’adolescència, en qualsevol
especialitat pediàtrica: Cardiologia, Gas-
troenterologia, Traumatologia, Al·lèrgies
i Pneumologia, Odontopediatria, Psico-
logia...

En la seva aposta per convertir-se en
un hospital per a les famílies, pròxim i de
confiança, des de fa tres anys el centre
compta amb un servei d’urgències pe-
diàtriques obert cada dia de l’any.

Un centre en constant creixement
L’Hospital El Pilar és un centre d’excel·lèn-
cia, orientat al pacient, amb gran projec-
ció en la seva comunitat i format per un
conjunt de professionals compromesos

amb aquests principis. Els valors que
conformen el seu senyal d’identitat són
la qualitat, l’atenció individualitzada i l’ex-
cel·lència sanitària. Tot això unit a l’alta
qualificació del seu equip facultatiu, que
compta amb moderns mitjans tècnics al
servei del pacient. La situació de l’hospi-
tal al centre de Barcelona, ben comuni-
cat per transport públic, el converteix en
un centre sanitari de fàcil accés.

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

L’Hospital El Pilar, un centre d’excel·lència 
orientat a cuidar la salut de les famílies

L’hospital compta des
de fa tres anys amb 
un servei d’urgències 
pediàtriques obert
cada dia de l’any 
les 24 hores
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#EnsEnSortirem

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
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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
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#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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SANTS – MONTJUÏC/ El districte de Sants-
Montjuïc és el més extens de Barcelona, amb
una superfície de 2.090 hectàrees, que re-
presenta gairebé la cinquena part del terme
municipal. Aquesta heterogeneïtat del terri-
tori es tradueix en una gran diversitat social
i humana. Però quan es parla de places enci-
sadores, són molt pocs els que pensen en
aquest districte. Potser no saben que estan
equivocats. A Sants-Montjuïc hi ha places
que has de conèixer. Més enllà de la famosa
plaça d’Osca, una de les més tradicionals del
barri de Sants, rodejada d'edificacions típi-
ques del segle XIX, n’hi ha d’altres que no
tenen pèrdua, sobretot al barri del Poble-sec. 

Envoltada d’arbres, edificis i petits co-
merços s’amaga la plaça del Setge de 1714,
on confluïen el barri de l’Eixample de Santa
Madrona i el barri de la França Xica. La

plaça és un espai molt freqüentat pel veï-
nat del districte, especialment durant la
Diada nacional de Catalunya, l’Onze de Se-
tembre, quan s’omple d’ofrenes i senyeres
que commemoren aquest fet històric. An-
tigament, les edificacions tenien altres
usos, encara visibles avui dia.

Sense moure’ns del Poble-sec, aquest
barri té una de les places més carismàtiques
de Barcelona. Envoltada de restaurants, edi-
ficis i petits comerços, la plaça del Sortidor
és punt de trobada de veïns i veïnes que es
refugien en aquest peculiar espai. Hi des-
taca la font de la plaça, igual que la de Ca-
naletes, i el Centre Cívic El Sortidor, on es
programen tallers i exposicions que animen
la vida de barri. Per la seva forma quadrada,

havia de ser l’eix del creixement urbanístic
del Poble-sec, però no ho va arribar a ser mai
a causa de la posterior construcció desor-
denada dels carrers. Actualment encara és
un lloc de trobada destacat amb un caràcter
propi excepcional.

Com també ho és la plaça de Santa Ma-
drona. Entre el carrer de la Font Honrada i el
carrer de Grases, els seus restaurants i petits
comerços la converteixen en un espai que

conserva les tradicions més arrelades del
Poble-sec, on tenen lloc activitats progra-
mades i festes populars. Des d’aquí s’inicia,
per exemple, el conegut aplec de Santa Ma-
drona, que porta els visitants fins a l’ermita
de Montjuïc.

Amb tot, tres places a les quals se’n po-
drien afegir d’altres d’arreu del districte i que
fan de Sants-Montjuïc un lloc on poder en-
dinsar-se en aquella llunyana vida de poble.

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelona desconeguda 

GRÀCIA/Quatre lleons alats coronen la gran estructura de
formigó armat amb ferro que sorprèn qualsevol que pas-
sa pel barri de Vallcarca i els Penitents. És el viaducte de
Vallcarca, un pont que uneix els dos cims d’aquest barri i
que ofereix una vista impressionant de la ciutat fins al mar.

Vallcarca era un antic nucli d’estiueig on les famílies cer-
caven la pau que la ciutat ja no oferia. Enfilant-se per les fal-
des dels turons, es van edificar cases d’estiu que convivien
amb les masies dels pagesos als nombrosos camps de con-
reus de la zona. Un paisatge que encara sorprèn els visitants
quan miren cap als turons i els veuen esquitxats de petites
cases construïdes amb un cert desordre urbanístic.

A una banda, el Coll, a l’altra, el Putxet, i al mig una rie-
ra que semblava insalvable, fins a la construcció del pont.
El viaducte de Vallcarca és una gran obra d’enginyeria ci-
vil de l’arquitecte Miquel Pasqual Tintorer, en la qual per pri-
mera vegada es va aplicar el formigó armat amb ferro per
poder cimentar una construcció a les lleres d’una riera.

Passar pel viaducte és tota una experiència perquè hi
ha una de les millors vistes de Barcelona i el mar.

T’enamoren les places?
No et perdis aquestes tres

Una de les millors vistes de la ciutat
i del mar, al viaducte de Vallcarca

La plaça del Sortidor 
és punt de trobada 

de veïns i veïnes que es
refugien en aquest lloc

amb caràcter propi 

BARCELONA/Una molt bona opció per redescobrir la ciu-
tat és amb el bus Barcelona Panoràmica, una ruta molt
especial, guiada en viu en català i castellà, amb la qual es
poden veure els llocs més emblemàtics de Barcelona des
d’una altra perspectiva. Un recorregut inoblidable que et
permet retrobar-te amb la Barcelona més autèntica. Gau-
deix dels grans carrers, les avingudes, els edificis i els mo-
numents més representatius. No et perdis la Sagrada Fa-
mília, la Casa Batlló, el Recinte Modernista de Sant Pau i
l’Anella Olímpica, entre altres. Descobreix les històries i els
secrets més amagats d’aquests punts d’interès de la ciu-
tat de la mà dels guies oficials. Tens temps fins a l’1 de no-
vembre per pujar a bord i gaudir d’una tarda màgica.

Redescobreix la ciutat: 
el bus Barcelona Panoràmica
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@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

L’extraordinari parc 
de Diagonal Mar

Ramificant-se en estanys com si es
tractés d’uns aiguamolls contem-
poranis, el parc de Diagonal Mar és
un espai on el blau de l’aigua com-
parteix protagonisme amb el verd
de la vegetació exuberant. Dissen-
yat pel tàndem d’arquitectes Mira-
lles i Tagliabue, és el segon parc més
gran de Barcelona i una de les obres
contemporànies que van marcar la
recuperació de la zona del Fòrum.

Situat a la nova Barcelona del
Fòrum, als terrenys que antiga-
ment ocupava una fàbrica, el parc
de Diagonal Mar s’estén al llarg de
14 hectàrees que es ramifiquen per
bandes diferents, barrejant-se amb
la ciutat i obrint un espai natural
molt diàfan. Cadascuna d’aquestes
bandes s’uneix com un trencaclos-
ques amb l’altra, mitjançant camins
que també es ramifiquen i amb l’a-
juda de llarguíssims bancs que
evoquen les onades del mar.

A IMATGE D’UNS AIGUAMOLLS
Segons expliquen els seus col·la-
boradors, el dia que els arquitectes
van visitar els terrenys havia plogut
i tot era ple de tolls d’aigua i gavi-
nes. I aquella imatge de seguida
els va inspirar la idea de fer un
espai que evoqués uns aigua-
molls. Un espai on el verd de la
gespa i la vegetació es barreja amb
el blau de l’aigua del gran llac, dels
estanys i de les fonts, que té com a
resultat una fusió de colors present
en tota l’extensió del parc.

Una estructura tubular elevada,
que recorda una teranyina treba-
llada per una aranya, és la guar-
diana del parc. Aquesta línia en
moviment abraça, de tant en tant,
jardineres en suspensió que recor-
den l’arquitectura orgànica de Gaudí.

EIXAMPLE/ El nom de l’edifici ve precisa-
ment de l’objectiu amb què va ser construït a
principis del segle XIX, gràcies al mecenatge
social de la burgesia: la Casa de la Lactància
acollia nens desemparats i un hospital ma-
ternal on moltíssimes dones van donar a llum
les seves criatures. Ara és una residència per
a la gent gran.

MODERNISME SOBRI
L’arquitecte Pere Falqués va projectar la Casa
de la Lactància l’any 1907 i Antoni de Fal-
guera va enllestir-ne la construcció el 1913.
És una preciosa casa modernista de façana
de ceràmica blava i finestres neogòtiques,
senzilla en les formes però d’estil clarament
modernista. A l’interior s’hi conserven en per-
fecte estat els vitralls modernistes, la clara-

boia del sostre, les baranes de ferro forjat i els
arrambadors de mosaic en ceràmica. A la fa-
çana, un relleu escultòric que és una al·lego-
ria de la infància recorda els orígens de
l’edifici.

DE LA INFANTESA A LA TERCERA EDAT
La Casa de la Lactància, situada a la Gran Via
de les Corts Catalanes, 475, es va construir,
doncs, com un projecte de mecenatge social
per atendre i alimentar els nens desemparats.
Era el lloc on les nodrisses donaven el pit a
nens aliens a canvi d’uns diners. Fins al 1980
va funcionar com a hospital maternal i se’l co-
neixia com La Maternitat. Actualment l’edifici
és la seu de la Residència Municipal Francesc
Layret, de manera que ha passat d’acollir in-
fants a atendre persones de la tercera edat.

Quan la Casa de la Lactància
acollia nens desemparats

L’aqüeducte de Ciutat Meridiana:
història viva de l’aigua a la ciutat

NOU BARRIS/ Quan a les acaballes del segle XIX
Barcelona va començar a créixer i els abastiments
d’aigua es van fer insuficients, es van construir di-
verses infraestructures per proveir la ciutat, entre
les quals hi havia l’aqüeducte de Ciutat Meri-
diana. Aquesta gran construcció, que avui dia en-
cara es pot veure elevant-se en dos trams als
torrents de Tapioles i de la Font Magués, portava
aigua des de les rieres de Ripoll i Caldes.

ELS RECORREGUTS DE LES RIERES
Situat al peu de les muntanyes de Collserola,
Nou Barris sempre ha tingut infraestructures
vinculades amb l’abastiment d’aigua de Bar-
celona que han deixat un llegat arquitectònic
sorprenent. Un dels principals exponents és,
doncs, l’aqüeducte de Ciutat Meridiana, avui
dia en desús, que s’eleva imponent al districte.

Aquest canal de conducció d’aigua for-
mava part de l’aqüeducte del Baix Vallès que
va projectar Andreu Marí i que va finançar el
banquer Manel Girona. Va ser construït a les
acaballes del segle XIX aprofitant que Barce-
lona estava creixent i que el Rec Comtal i els
pous començaven a ser insuficients per pro-
veir la ciutat. L’aqüeducte feia 18 quilòmetres
de llargada i conduïa 1.700 metres cúbics d’ai-
gua al dia des de les rieres de Ripoll i Caldes.

REVITALITZAR LA HISTÒRIA
Entre els alts edificis d’habitatges que definei-
xen actualment aquesta part de Nou Barris, l’a-
qüeducte de Ciutat Meridiana destaca com un
dels monuments històrics que conserva el dis-
tricte. Per aquest motiu, l’any 2012 l’Escola Mes-
tre Morera va treballar en un projecte conjunt

amb el Museu d’Història de Barcelona anome-
nat Patrimonia’mque va servir per fomentar la
conservació de l’aqüeducte de Ciutat Meri-
diana i fer-ne valer la rellevància històrica.

EL REC COMTAL
De fet, també al districte de Nou Barris, en
aquest cas al barri de Vallbona, l’aigua del ja
citat Rec Comtal baixa descoberta com ho feia
segles enrere i alguns veïns l’utilitzen encara
per regar els horts. 

Aquest canal, que va estar actiu fins al segle
XIX, va ser el principal subministrador d’aigua
a Barcelona durant gairebé un mil·lenni. Avui
dia, el seu tram descobert transcorre en un en-
torn verd i tranquil, allunyat del bullici de la ciu-
tat. L’aigua és transparent i hi viuen peixos,
granotes, ànecs i cignes.

@visitbarcelona
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El portal Gràcia Comerç
es posa en funcionament

DIGITALITZACIÓ4La plataforma
digital Gràcia Comerç ja ha es-
trenat el seu web, graciaco-
merc.com, després que el passat
mes de juliol s’anunciés el seu nai-
xement. Es tracta d’una idea de
l’eix comercial Unió de Botiguers
Travessera-Casc Antic i està ober-
ta al comerç de tot el districte, als
mercats i també als cinemes i al-
tres espais culturals.
El web ha començat a funcio-

nar com un directori però l’ob-
jectiu és que sigui un ‘marketpla-
ce’. De moment hi ha enllaços per
tal que els clients puguin conèixer
l’oferta comercial del web, al ma-
teix temps que també es podrà
contactar amb les botigues a tra-

vés de Whatsapp o Instagram. Des
de la Unió de Botiguers Traves-
sera-Casc Antic remarquen que
per formar part de Gràcia Comerç
només cal pagar una quota anual
de 35 euros.

RUMBA DE PROMOCIÓ
Per tal de promocionar Gràcia Co-
merç s’ha creat una rumba que
porta el mateix nom i que la can-
ta el rumber gracienc Yumitus del
Pichón acompanyat per Elías
González, Dani Peña i Abel He-
rrera. La cançó, produïda per
Micky Forteza, ja s’ha gravat i ara
falta acabar el vídeo de promoció,
que es presentarà de forma oficial
d’aquí a uns dies.

MERCATS4El Mercat de l’Aba-
ceria ja està lliure d’amiant des-
prés que ara fa vuit mesos co-
mencessin les obres per retirar la
seva coberta de fibrociment. Tot
el procés per desmuntar el sos-
tre d’uralita de la nau central s’ha
fet amb una bombolla mòbil per
tal de garantir la seguretat.
Des del Districte han expli-

cat que durant el mes de no-
vembre continuaran les obres
per enderrocar la façana de l’e-
difici, cosa que permetrà fer
un pas més en l’esperada trans-
formació del mercat. De fet, la
reforma arrossega un retard

molt important, ja que cal re-
cordar que el primer calendari
que va marcar l’Ajuntament
preveia inaugurar el nou mercat

aquest mes d’octubre. Així
doncs, els paradistes hauran
de seguir força més temps al
mercat provisional del passeig
de Sant Joan, on es van traslla-
dar el juliol del 2018.

DUES PLANTES
El nou edifici, tal com es va co-
nèixer l’octubre del 2018, tindrà

dues plantes i no tres, com sí que
s’havia previst en un primer mo-
ment. La que finalment es va des-
cartar havia d’acollir un centre de
distribució de mercaderies. Des
de l’entitat veïnal Gràcia On Vas
s’hi havien oposat. Gràcia On Vas
també ha reclamat sempre que el
mercat sigui de productes eco-
lògics i comerç just.

Una imatge del que queda de l’antic mercat. Foto: Twitter (@bermesproject)

El Mercat de l’Abaceria 
ja no té la coberta amb amiant

Les obres per retirar la
coberta de fibrociment
es van haver d’aturar
per la pandèmia

Residus | Reducció de la taxa
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat la reducció de la taxa de
tractament dels residus per al petit comerç. La mesura, tal com expliquen des de
l’AMB, beneficiarà el 40% del sector, principalment els bars i negocis més petits. 
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al tram de carrer més petit de Barcelona
La concentració més gran de comerç

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

Unió de Botiguers Travessera de Gràcia - Casc Antic // Butlletí nº 56

Últims dies de la promoció
Un preu que 
és un regal

Fins al dia 2 del mes que ve, tots els comerços associats a
qualsevol eix comercial del districte tenen temps per be-
neficiar-se d’una gran promoció de cara a l’any que ve.
Gràcies a una subvenció de l’Ajuntament, només s’hauran
de pagar 15 euros (en lloc dels 35 habituals) per tenir un
espai a la nova web appGràcia Comerç. L’únic requisit, com
ja hem dit, és formar part d’algun dels eixos comercials
que hi ha a Gràcia. La web app ja està en marxa, de ma-
nera que si encara teniu dubtes podeu visitar-la ara ma-
teix (graciacomerc.com) i veure de primera mà tot el que us
pot oferir.

De la mateixa manera, us volem explicar que el dis-
sabte 31 d’aquest mes acabarem de fer les gravacions del
videoclip promocional de la web app. Com ja vam explicar
el mes passat, la cançó és un homenatge a Antonio Gon-
zález, El Pescaílla, gracienc de soca-rel i creador, pioner i fi-
gura principal de la rumba catalana, i en aquesta hem
tingut la col·laboració de grans noms de la música.

El dia 31, doncs, acabarem de fer els darrers enregis-
traments i el play-back, de manera que a principis del mes
de novembre s’acabarà de fer el muntatge i esperem, si
tot va bé, poder fer la presentació en un acte obert als
veïns. Això sí, dependrà de la situació sanitària, la gran pre-
ocupació de la societat en aquest 2020.
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Esports

La temporada tot just s’acaba de
posar en marxa, però l’arrenca-
da del curs dels dos sèniors del
CN Catalunya en aquest curs
2020-21 està sent poc reeixida.
De fet, els tres partits oficials que
els equips han jugat en les res-
pectives Divisions d’Honor (un
del masculí, dos del femení) han
acabat amb el mateix resultat:
derrotes del Cata.
Les de Gabi Egedi van perdre

per la mínima contra el Boadilla
(8-9) en l’estrena el passat dis-
sabte 17 en un migdia en el qual
les gracienques van pagar cara la
irregularitat contra un equip que
ha de ser rival directe en la llui-
ta per mantenir la categoria; la
derrota de la setmana següent a
la piscina del CN Sabadell seria
força més contundent (19-5).
Això fa que el CNC sigui un dels
cuers del grup A de la categoria,
juntament amb el CN Sant Feliu. 

El cap de setmana de Tots
Sants la lliga s’aturarà, de manera
que els pròxims reptes de l’equip
seran el 7 de novembre a Sants-
Badal contra el Mediterrani,
mentre que el pròxim partit a
casa serà una setmana més tard
contra el Leioa, que de moment
no ha pogut jugar cap partit per
culpa de positius de Covid-19.
El sènior de TatoGarcía, per

la seva banda, va caure a la pis-
cina Josep Vallès contra el Me-

diterrani (10-6) en un partit que
es va decantar a favor dels sant-
sencs al tercer parcial. El CNC té
pendent el partit de la primera
jornada (suspès per casos de co-
ronavirus al CN Barcelona), pre-
vist per al pròxim dissabte 31, en
el que serà l’últim partit del mes.
Ja al novembre, el Cata rebrà el
Sant Feliu a la piscina Sant Jor-
di (el dissabte 7) i gaudirà d’uns
dies de descans abans de visitar
la piscina del CN Terrassa.

El sènior femení ha perdut els dos partits. Foto: Twitter (@nuriapimartinez)

Inici fluix dels absoluts del 
Cata a les Divisions d’Honor

Pau Arriaga
GRÀCIA

L’accidentat curs 2020-
21 ja s’ha posat en mar-
xa i, de moment, els dos
sèniors de l’Europa en-

cara no han perdut cap partit. El
masculí va debutar guanyant al
Nou Sardenya contra el Vilafran-
ca (1-0, en un partit en el qual es
van veure alguns aficionats sense
mascareta i sense respectar la dis-
tància de seguretat), mentre que el
sènior femení ha empatat els dos
partits que ha jugat fins ara (1-1,
contra el Sant Gabriel i a Terrassa).
Aquest ha estat l’únic partit del

mes per als de David Vilajoana, ja
que el pròxim partit serà el dia de
Tots Sants, al camp de la Pobla. El
derbi contra la Monta, el despla-
çament a Manresa i el partit a casa
contra el Valls seran altres reptes
del mes que ve.
El femení, per la seva banda,

buscarà la primera victòria de la
temporada al Nou Sardenya el
dia de Tots Sants contra el CD Riu-
doms. Després d’aquest partit, les
escapulades viatjaran al camp del
Pardinyes, rebran el Levante las
Planas i jugaran a Vic.

Els sèniors de
l’Europa, invictes
en el tram inicial

El bàsquet, 
a l’espera de si
comença el curs 

BÀSQUET4Si els terminis es
compleixen i la Federació Cata-
lana (FCBQ) hi dona el vistiplau,
el cap de setmana del 31 d’octu-
bre i l’1 de novembre haurien de
posar-se en marxa les competi-
cions de bàsquet, que a mitjans de
mes van ajornar-se en un perío-
de mínim de dues setmanes.
Aquesta incertesa (a la qual a

més ara cal afegir el límit horari
per fer entrenaments) afecta tots
els equips del districte: els Lluï-
sos, el Vedruna, el CB Pedago-
gium, el CB Coll, la Salle Gràcia
i la UE Claret, entre altres. Tot i
això, tot fa pensar que les lligues
s’ajornaran fins al mes de gener.

Futbol sala | El Gràcia FSC suma tres dels primers 12 punts
Una victòria i tres derrotes. El tram inicial del curs 2020-21 per al Gràcia FSC deixa
aquest saldo de resultats; l’única victòria va arribar contra l’AE Xarxa Horta (7-2),

mentre que les derrotes han estat contra UBAE (8-0), Jesús-Maria (4-2) i AECS (1-6).



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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Un bon cel. El zelador d’Olot i la banalitat
de la mort. Aquest és el títol complet del
nou llibre de Toni Soler, que recupera una
història que va passar la tardor del 2010
a la ciutat d’Olot: els veïns es van com-
mocionar en conèixer la detenció de Joan
Vila Dilmé, un zelador que havia propi-
ciat la mort d’onze persones grans a la re-
sidència geriàtrica de La Caritat.

Viu en línia

Llibres

Un bon cel
Toni Soler

A principis del segle XX, un boxejador
nord-americà arriba a Barcelona. Es diu
Jack Johnson i ha estat el primer afroa-
mericà que s’ha proclamat campió mun-
dial de pesos pesants després d’enfron-
tar-se a Jim Jeffries en l’anomenat Com-
bat del segle i, contra tot pronòstic, guan-
yar-lo. Una victòria contra el racisme.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

El combat del segle
Denise Duncan

Després de presentar-lo amb èxit al
Mercat de Música Viva de Vic, Gemma Hu-
met publica aquest mes d’octubre el seu
nou àlbum: Màtria. En aquest treball
discogràfic, la cantant i pianista terras-
senca ha volgut aconseguir “una sonoritat
més electrònica”, tal com ella mateixa ha
explicat a l’ACN. “Tenia ganes d’explicar
coses noves i reinventar-me”, ha afegit.

Música

Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto
San Juan i Griselda Siciliani. Aquest és el
repartiment de luxe amb què ha comp-
tat el director de cinema barceloní Cesc
Gay en la seva nova pel·lícula, Senti-
mental. Al film, una parella que fa anys
que estan junts i que han perdut la mà-
gia coneixen els seus veïns, una parella
més jove i amb més vida sexual que ells.

Pelis i sèries

Sentimental
Cesc Gay

Màtria
Gemma Humet

BCN Jazz Festival
El Festival de Jazz de Barcelona ja és aquí i s’allargarà
fins al 29 de gener amb concerts d’artistes de primer

nivell. Els amants d’aquest gènere musical estan d’en-
horabona perquè, malgrat les noves restriccions que

ha imposat la Generalitat per frenar la pandèmia, la 52a
edició del festival s’ha pogut mantenir. Això sí, l’orga-

nització de l’esdeveniment ha hagut de canviar els ho-
raris arran de l’establiment del toc de queda: els con-

certs que inicialment havien de començar a les 20.30 o
a les 21.00 hores, hauran de fer-ho a les 20.00 h. 

G U I L L E M  C L U A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser dramaturg, guionista i director
Ha treballat sobretot al teatre, però també a la televisió

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Literatura Dramàtica
L’hi ha atorgat el Ministeri de Cultura per l’obra ‘Justícia’

L’enhorabona de companys, polítics i públic
L’han felicitat moltes personalitats de la cultura i la política

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Llicenciat en Periodisme a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, Guillem Clua (Barcelona, 1973)
va començar la seva formació teatral a Londres i,
des de l’any 2000, està vinculat a la Sala Beckett.
La seva opera prima com a dramaturg, Invisibles,
va rebre el Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi el 2002.
El va tornar a guanyar dos anys més tard amb La
pell en flames, una de les seves obres més cone-
gudes juntament amb Smiley i L’oreneta, traduï-

des a diverses llengües i representades arreu del
món. Clua també ha treballat a la televisió, àmbit
en què destaca la seva feina com a guionista i di-

rector argumental de la famosa sèrie de TV3
El cor de la ciutat. Ara, l’obra Justícia, estre-

nada el febrer passat al Teatre Nacional
de Catalunya (TNC), li ha valgut el Premi

Nacional de Literatura Dramàtica que
atorga el Ministeri de Cultura.

| Ghostrunner
Arriba un nou videojoc de parkour i acció en un món cyberpunk. Es tracta

de Ghostrunner, ja disponible per a Play Station 4, Switch, PC i Xbox One. 

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

GRUPS REDUÏTS

Només dins dels grups de convivència estable, 
rentant-se les mans molt sovint i portant mascareta

HALLOWEEN TAMPOC

FER PANELLETS

ALTERNATIVES

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

i OCI

Quan ve el temps de collir castanyes... ja sabem què toca.
O, més ben dit, què tocava. Les trobades amb tota la fa-
mília, les celebracions amb amics i, per descomptat, les

festes multitudinàries no es podran fer aquest any. El coronavi-
rus s’ha anat carregant, una a una, totes les festes i tradicions i
ara, tant si ets més de Castanyada com si prefereixes el Hallo-
ween, no podràs viure aquesta data com t’agradaria. D’entrada,
com cada dia, a les deu de la nit tothom haurà de ser a casa
seva. Tot i això, Protecció Civil ha fet diverses recomanacions
per viure una Castanyada diferent i respectuosa amb les mesu-
res contra la Covid-19. El text parla de celebrar la festa “en famí-
lia”, però haurà de ser en grups de màxim sis persones (excepte
si tots viuen junts) i de dia. No es podran fer balls ni botellons a
la via pública, i s’haurà de respectar sempre la distància inter-
personal. Una de les tradicions més arrelades, la de fer panellets
en família, es podrà fer només dins dels grups de convivència
estable, rentant-se les mans amb aigua i sabó molt sovint i por-
tant mascareta. Els fans de Halloween hauran de prescindir del
‘truc o tracte’ i fer passatges de terror amb els seus convivents. 

Temps de collir castanyes

Recomanen celebrar la festa “en família”, 
sense superar el màxim de sis persones a les trobades

Les claus

Els fans de Halloween no tindran ni ‘truc o tracte’
ni passatges de terror convencionals

Protecció Civil proposa organitzar cursos virtuals de 
panellets o una nit temàtica només amb els convivents
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esquerrabcn.cat/districtes

Fa cinc anys i mig, els comuns es van
presentar a les eleccions municipals
amb la promesa d’un nou model de go-
vernança en què la participació ciuta-
dana, la transparència i el bon govern
n’eren els elements essencials.

Cinc anys i mig més tard, i després
de revalidar l’alcaldia amb l’aliança amb
el PSC i Manuel Valls, potser és bon mo-
ment per fer un breu repàs sobre on
han quedat aquelles promeses, alme-
nys pel que fa al districte de Gràcia.

Parlem de participació?
Podríem parlar de dos models: un que
vol arribar al conjunt de la ciutadania,
que pretén que les persones s’impliquin
en la presa de decisions d’allò que els
afecta; i un altre model, bàsicament d’a-
parador, consistent a fer bandera de la
participació als mitjans de comunicació
i xarxes socials. Però que queda només
en això, en propaganda, i mentrestant
es nega o es limita la paraula al veïnat
o consellers i conselleres –represen-
tants legítims de les diverses opcions

polítiques– emparant-se en una inter-
pretació restrictiva del reglament. Una
participació, doncs, pensada com a es-
lògan i ideada als despatxos, sense
basar-se en la realitat ciutadana. Aquest
és el model de participació que solen
posar en pràctica els comuns, mentre
que des d’ERC treballem per una verta-
dera participació ciutadana. 

Pensem i valorem quantes de les
propostes fetes de manera telemàtica
(curiosa manera, per cert) s’han realit-
zat de veritat. Quantes reunions de se-
guiment –obertes a la ciutadania– s’han
fet per treballar el Programa d’Actuació
del Districte (PAD)? De fet, continuem
encara sense PAD.

I el funcionament dels òrgans de
participació reglats? Prenguem com a
exemple el Consell de Barri de la Vila de

Gràcia: es realitza una votació per l’e-
lecció de la seva vicepresidència. La
persona que surt escollida no és la que
tenia previst el regidor del Districte i el
seu entorn, així que es força la repetició
(sense cap base legal) de la votació fins
que surt la persona que tenien prèvia-
ment pensada. Aquesta és l’esquerra
de debò?

I de bon govern?
Potser alguns exemples poden ser pa-
radigmàtics: us sona “Una jornada de
comerç al carrer, sense el comerç al
carrer”?

O concedint l’ampliació de terrasses
a bars que ja han tancat. O possibilitant-
ne l’ampliació a uns bars sí, però a d’al-
tres no, pretextant als que no que per
allà passava una línia de bus. Per cert,
la mateixa línia de bus passava també
pels que sí. 

O aprovant un pla de motos a les vo-
reres malgrat que les motos continuen
allà després de bastants mesos.

O atorgant/traient subvencions a en-
titats sense cap transparència. Per què
s’ha denegat una subvenció al Centre
Cultural La Violeta que sempre rebia?
Encara esperem alguna explicació co-
herent.

O les preguntes i precs per escrit al
regidor. Tenen un mes per contestar-les.
La mitjana de resposta són tres mesos.
Ara agafen per bandera l’excusa de la
Covid-19, malgrat que entenem que el
regidor i el seu equip també fan teletre-
ball. 

I de mala gestió i absència de trans-
parència?
També en aquest àmbit, d’exemples en
tenim molts. Com ara les successives
obres i reformes a la piscina del Parc
de la Creueta del Coll o les Casetes
d’Encarnació, sobre les quals es va
anunciar una Modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (MGPM) que en justifi-
cava l’expropiació per projectar-hi una
escola bressol, i ara aquesta escola
bressol ja no es contempla.

En definitiva, així es troben el dis-
tricte i la ciutat sota el comandament
del govern Comuns-PSC: nul·la partici-
pació, absència de transparència i mal
govern. És a les nostres mans canviar-
ho.

En pandèmia, i sempre: participació,
transparència i bon govern 

Olga Hiraldo
Consellera portaveu d’ERC 
al Districte de Gràcia
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