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CONFINAR ELS COTXES

FUTBOL pàg 13

Una nova campanya
aposta per canviar de
model de mobilitat pàg 3

Cop d’efecte de l’Horta amb
el fitxatge de Víctor Valdés
per ocupar la banqueta
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La Vall d’Hebron acull pacients
amb seqüeles del coronavirus
Foto: Eduardo Corria

El pavelló Olímpics estarà obert fins al 30 d’agost per atendre afectats que necessiten fer recuperació pàg 8

“Crec que
la remuntada
d’aquesta crisi
serà més ràpida
que l’anterior”
Entrevista a
Núria Marín,
presidenta de
la Diputació
de Barcelona
pàg 7

ANIVERSARI pàg 8

El barri de Montbau
celebra 60 anys però els
actes hauran d’esperar
OPERACIÓ POLICIAL pàg 8

Desmantellat un punt de
venda de droga al Carmel
LA NOVA CRISI pàg 12

Gairebé la meitat dels ERTO,
a l’hostaleria i el comerç
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Durant dos mesos, aquesta ha estat la imatge dels carrers de Barcelona. Foto: Marc Lozano/Ajuntament

Vianant, bici i transport públic
» La campanya ‘Confinem els cotxes. Recuperem la vida’ aposta per canviar el model de mobilitat
» Uns 580 col·lectius i 7.300 persones s’han adherit a la iniciativa, creada per una quinzena d’entitats
Anna Utiel
BARCELONA
Carrers sense cotxes, aire net i,
fins i tot, el cant d’alguns ocells.
Aquesta ha estat la imatge de
Barcelona durant dos mesos,
però ha calgut una pandèmia de
terribles conseqüències i un confinament estricte de la població
per arribar-hi. Amb la fase 1 de
la desescalada, el primer bri de
normalitat que ha viscut la ciutat, la contaminació ja ha tornat
a nivells d’abans de la crisi.
En aquest context, una quinzena d’entitats ha engegat la
campanya ‘Confinem els cotxes.
Recuperem la ciutat’, que ja
compta amb l’adhesió de més de
580 col·lectius i uns 7.300 particulars. Els impulsors d’aques-

ta iniciativa creuen que “ara és el
moment de canviar el model de
mobilitat, donant prioritat al
vianant, la bicicleta i el transport
públic”, tal com diu María García, portaveu de la Plataforma
per la Qualitat de l’Aire.
Sobre les mesures que ha
pres l’Ajuntament en aquest sentit –tallar el trànsit en sis eixos de
la ciutat els caps de setmana i
ampliar els carrils bici i bus–,
García les titlla de “tímides” i diu
que, en molts casos, “ja estaven
plantejades”. Per exemple, pel
que fa a l’increment del carril bici
en 21 quilòmetres, assenyala que
“encara no s’ha arribat als 300
quilòmetres que es van prometre en el mandat anterior”.
En la mateixa línia, Albert
Garcia, d’Amics de la Bici, diu
que “l’Ajuntament ha perdut
una gran oportunitat” per apos-

tar per la bicicleta. Considera que
s’hauria d’haver aprofitat l’absència de cotxes durant la quarantena per fer-ho i lamenta
que ara, amb el retorn dels vehicles, ha tornat la por als atropellaments i, per tant, s’ha reduït
el nombre de ciclistes.
D’altra banda, la portaveu
de la Plataforma per la Qualitat
de l’Aire recorda que “el transport públic és la columna vertebral de la mobilitat d’una ciutat”
i qüestiona el tractament que se
li ha donat aquests dies. “S’han
pres mesures de seguretat per
evitar contagis, però ha fallat la
comunicació per explicar-les a la
gent”, apunta. De fet, creu que
“s’ha incentivat l’ús del vehicle
privat” i tem que a partir d’ara hi
hagi encara més cotxes que
abans. “En realitat, és una qüestió de voluntat política”, conclou.

L’altra cara de la moneda:
la patronal demana “més seny”
ECONOMIA4Mentre que les
entitats ecologistes veuen insuficients les mesures del consistori per encarar el desconfinament, Foment del Treball les critica per tot el contrari. “La política i normativa
de mobilitat de l’Ajuntament
de Barcelona constitueix un
obstacle per a la recuperació
econòmica”, afirma la patronal en un manifest conjunt
amb Fepime Catalunya.
En el mateix text, Foment
del Treball critica que el govern d’Ada Colau “basi essencialment la mobilitat” en la
bicicleta, cosa que considera

“poc realista”. La patronal lamenta que es deixi de banda
“el vehicle privat i compartit”,
que ha de tenir “un paper bàsic en la ciutat a conseqüència
dels requeriments i limitacions de la mobilitat per la Covid-19”, sobretot tenint en
compte que “el transport públic s’enfronta a un risc de saturació en veure’s obligat a
portar menys passatgers” per
garantir la distància personal.
Amb tot, el manifest de la
patronal assegura, contundent, que “el que cal és més
seny, pragmatisme i sentit
comú, i menys oportunisme”.
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Els semàfors

La lupa

George Floyd i els temps
per @ModernetdeMerda

Guàrdia Urbana

El 25 de maig, George Floyd moria en un xes plenes, telenotícies plens, whatsapps
Inconscientment, tots deixem de
carrer de Minneapolis, però de seguida va plens, una autèntica revolució global.
banda determinades causes que no ens
començar a morir davant les pantalles de
I és en aquest punt de màxima po- toquen de prop. És lògic, és humà. Ni tan
milions de persones. La seva mort va anar pularitat i ressò quan, finalment, fan acte sols la persona més proactiva i consmultiplicant-se pel planeta, i en 24 h el cas de presència a totes les xarxes socials al- cienciada socialment pot abastar les mija s’havia convertit en un assumpte global, gunes de les grans patums nacionals i in- lers d’injustícies que afecten el món. Seprovocant indignació i ràbia arreu del món. ternacionals, d’aquí i d’allà. Havien es- ria absurd i trist que, després de ser poLa gent ho va començar a compartir perat el moment. L’onada creixia i ells no licies de balcó, volguéssim ser policies
massivament a les xarxes socials. Mireu la surfejaven, temerosos d’entrar en po- d’Instagram. Només faltaria que ens
què ha passat. Mireu què ha tornat a pas- lèmiques, gelosos dels seus números, pru- consideréssim aptes per repartir carsar, per enèsima vegada. I mireu com ha dents amb els seus èxits.
nets de compromís.
sortit als carrers la gent de Minneapolis.
Però arriba un punt en què l’onada és
Però una cosa és no abastar-ho tot
Les protestes van iniciar-se espontània- tan gran que són conscients que no hi te- i visibilitzar unes lluites concretes, i l’alment a diverses ciutats americanes i ho van nen res a perdre i que, ans el contrari, po- tra és que des de posicions privilegiafer amb tanta força, tanta fatiga acumu- sicionar-se en aquest cas els situa en un des s’entri en aquestes reivindicalada, tanta repressió històrica, que cente- marc mainstream completament in- cions amb una freda calculadora a la
nars de milers de persones
mà. A mi, personalment,
que no podien ser en aquells
em provoca rebuig. Si ho
No comparteixo la solidaritat
carrers van voler solidaritdetecto, acaben sent puzar-s’hi compartint-ho des
blicacions que no fan que
que ha passat per un Excel
dels seus canals.
m’apropi a aquella persona,
Van passar dos dies i totsinó tot el contrari.
abans de fer-se pública
hom qui havia sentit la neI és probable que m’ecessitat de denunciar el cas
quivoqui, i jo mateix em
(un cas que no dura 8 minuts, sinó segles) ofensiu, fins i tot beneficiós. I llavors sí, poso en dubte mentre escric aquestes
ja ho havia fet. Gent anònima, personat- llavors comparteixen la cita històrica, el sensacions, però tinc enteses la reivinges coneguts, grans estrelles mundials. missatge greu.
dicació i la solidaritat d’una altra maL’espontaneïtat ja havia fet la seva feina.
En alguns casos era tan evident que nera. No sempre seran efectives, no
Qui sentia la ràbia, l’havia treta. I després aquella publicació seguia aquesta lògi- sempre seran suficients, potser a vegapodem debatre si aquesta ràbia espontà- ca, era tan notori que hi havia hagut una des pecaran d’exhibicionistes. Pot ser.
nia, acompanyada de res més, és suficient espera calculada, que fins i tot feia una Però crec que el mínim exigible és que,
per encarar un repte d’aquestes caracte- certa angúnia. I no es tracta de genera- almenys, no transmetin tanta falsedat.
rístiques, que ja sabem que no. Però litzar, perquè cadascú se sap lo seu i la No comparteixo la solidaritat que ha
això ja donaria per a un altre article.
casuística sempre és variada, però s’han passat per un Excel abans de fer-se púEl cas és que van passar tres, quatre, pogut veure (ho hem pogut veure tots) blica, la que fa veure barroerament
cinc dies, i George Floyd ja era un autèn- desenes i desenes de publicacions de ce- que prioritza aquella causa als benefitic símbol. Tothom qui n’havia sentit la ne- lebrities que, compartides en temps de cis propis. Només m’interessa la que, tot
cessitat havia denunciat tant la seva mort descompte, responien a plantejaments i tenir un immens marge de millora i
com les milers que l’han precedida. Xar- freds i grisos com aquest.
d’efectivitat, surt de la veritat de cadascú.

La Guàrdia Urbana va desmantellar fa
pocs dies un punt de venda de droga situat al barri del Carmel. Durant l’operatiu, la policia hi va trobar 13.000 euros
en efectiu i telèfons mòbils robats. El
detingut pels fets venia cocaïna i crack.
pàgina 8

Lluïsos d’Horta

Els Lluïsos d’Horta van cedir els passats
dies 3 i 4 de juny el seu local per a una
donació de sang per al Banc de Sang i
Teixits. L’entitat va tornar a demostrar,
un cop més, el seu compromís social i va
recordar la importància de donar sang.
pàgina 8

UA Horta

L’estiu encara no ha començat, però a
finals del mes passat la Unió Atlètica
d’Horta va anunciar el seu gran fitxatge:
el de Víctor Valdés. L’exporter del Barça
és l’escollit per seure a la banqueta del
Feliu i Codina de cara al curs que ve.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@ECaliz_

Ja m’he perdut del tot.
Les Festes de Gràcia
amb els bars al 100%,
però sense activitats als carrers. Parcs
d’atraccions oberts, però parcs públics tancats. Turisme a tope, però aforament a les platges limitat. Sembla
molt una desescalada al ritme del capital, oi?

@nu_alabao
Dice Vox que esta pandemia evidencia que la
sanidad no puede ser
universal. No es que no se dé cuenta de
que lo que dice es una idiotez, lo sabe
perfectamente. Precisamente, esta crisis lo que evidencia es que la salud es
colectiva y que, si dejas a alguien fuera, va a ir contagiando al resto.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
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@jmangues
M’és igual si els de la
Nissan no es manifesten en català o si un artista no canta en català. Una llengua no
és mai frontera per empatitzar o solidaritzar-te amb altres persones. Estimala parlant, no buscant diferències. Cansat de polèmiques estúpides i innecessàries.

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor
Ferran i Lola Surribas
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@andreajvilloria
La Fiscalia materialitza
la rebaixa de penes per
a Trapero. Demana 10
anys de presó i inhabilitació per a Trapero, Puig i Soler per sedició, en lloc de
rebel·lió. “Per possibilitar la condemna”,
el fiscal posa com a alternativa 60.000
euros de multa i inhabilitació per desobediència.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Pajas y vigas Un objectiu, diferents estratègies
per Mani Martínez

n cocodril podria estar rondant el riu Pisuerga a prop de Valladolid. O potser es tracta d’una llúdriga. El cas és que un
biòleg de la zona va identificar petjades compatibles amb les
del rèptil, però ara els experts no es posen d’acord i l’animal en
qüestió (sigui quin sigui) continua sense aparèixer...

U

’actor porno a xaman. Aquesta és la curiosa evolució de
Nacho Vidal, que va ser detingut a principis de mes per la
seva presumpta implicació en la mort d’un fotògraf durant un ritual després de donar-li verí de gripau. El mataroní està
en llibertat provisional però continua investigat per homicidi.

D

ou anys rebent pizzes que no ha demanat. És la situació que
ha denunciat un jubilat belga que assegura que viu amb por
i que també rep kebabs i hamburgueses, tot i no haver fet
cap comanda. Aquest podria ser el somni de molta gent, però per a
ell s’ha convertit en un autèntic malson.

N

esprés de més de 300 anys, s’han trobat restes de l’anomenat ‘meteorit Barcelona’. Es tracta de l’artefacte que va
caure el dia de Nadal de l’any 1704 a Terrassa, i del qual
no se n’havia trobat cap fragment des d’aleshores. Fins ara,
gràcies a un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya.

D

a fòbia de Donald Trump a les mascaretes comença a ser força
preocupant. L’altre dia va visitar una fàbrica de testos sense
portar-ne (malgrat que tota la plantilla anava completament
equipada per evitar contagis de coronavirus) i va obligar a llançar
part de la producció de la planta.

L
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1

Dos pacients del centre Hestia Palau
van morir després de ser mal atesos

2

Comencen els moviments
de mercat de l’Horta de Valdés

3

Víctor Valdés entrenarà la UA Horta
la temporada que ve

4

Aprovat l’enderroc de l’antiga
escola Menéndez Pidal

5

El Lima Horta anuncia
les seves primeres renovacions

Gente que no dijo nada sobre la
conveniencia de echar a Miquel
Buch a pesar de haber criminalizado a los manteros.
Gente que no dijo nada cuando Ada Colau puso a Albert
Batlle (PSC) al cargo de seguridad y los echó de Barcelona en
una maniobra inhumana, sin
ofrecerles alternativa alguna.
Gente que no se enfadó cuando la misma Ada Colau prefirió tomar los tres votos de un racista que expulsó a miles de
gitanos asentados en Francia,
antes que compartir la alcaldía
con ERC.
Gente que defiende al PSOE
a pesar de haber bloqueado y
amenazado barcos de salvamento marítimo ocasionando
cientos de muertes.
Gente que ahora, de pronto,
son antirracistas. Pero solo lo son
por lo que está pasando en Estados Unidos, porque ni siquiera
tienen la decencia de cambiar su
perspectiva y aceptar lo que está
pasando en nuestra propia casa.

A Catalunya, els independentistes tenen un problema que
sembla irresoluble. Hi ha partits que el seu objectiu és aconseguir la independència, hi ha
enquestes que determinen que
un 80% dels ciutadans voldrien un referèndum, i altres
que estableixen que ERC podria
obtenir 37 escons; JxCat, 31 i la
CUP, 6. En total, serien 74 escons i la majoria absoluta és de
68, així que es pot entendre que
hi ha majoria al Parlament per
proclamar la independència.
Fins aquí és el raonament
hipotètic, però si hi ha divergències en quin partit faries
confiança per aconseguir-la
això ja són figues d’un altre paner. Ja no es tracta de qui vol la
independència, sinó de qui vol
governar per conduir el procés,
i aquí sorgeixen les desavinences per triar el camí i els procediments a seguir. Molts ciutadans n’estem fins al monyo de

per Jordi Lleal

les baralles de pati d’escola entre uns i altres, a vegades dientse el nom del porc. Així, no és
d’estranyar que organitzacions
civils com Òmnium i l’ANC, per
citar les més importants pel
nombre d’associats, hagin agrupat tanta gent, com també els
CDR, cansats de trifulgues que
no porten enlloc.
Esquerres, centredreta, centre, socialdemòcrates, anarquistes, antisistema, comunistes i tots aquells que vulguin la
independència de Catalunya, si
us plau, ajunteu-vos en una
coalició per tenir la majoria.
Després, es proclama la independència unilateralment i seguidament es convoquen eleccions per saber qui tindrà més
vots, i qui obtingui la majoria ja
tindrà el poder per governar segons el seu programa.
La independència només
l’aconseguirem entre tots i sense exclusions!

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

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

A les xarxes

#CondemnenArasa

@QuicoSalles: L’Arasa, de l’ARRO Barcelona,
condemnat a 2 anys i 4 mesos de presó. Se’l
considera culpable de dos delictes de lesions pel desallotjament de plaça Catalunya.

#ElBorbóInvestigat

@SergiMaranya: La Fiscalia del Suprem
investigarà si el rei Juan Carlos I va cometre delictes després del 2014 per l’AVE a la
Meca.

#AdeuAPauDonés

@jcbesoli: “Que aquí estamos de prestao,
que hoy el cielo está nublao, que uno nace
y luego muere, y que este cuento se ha
acabao... Depende”.
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COVIDTools, intel·ligència artificial al servei
del pacient de COVID-19
La primera plataforma informàtica que vincula sinergies entre proves genètiques i de diagnòstic
per la imatge per obtenir una major precisió mèdica en afectats per coronavirus
Intel·ligència artificial i medicina unides per millorar el tractament del coronavirus. Aquest és l’objectiu d’un equip
de metges i enginyers del grup biomèdic Cetir Ascires,
responsables de desenvolupar la primera plataforma bioinformàtica orientada a la diagnosi i al control del SARSCoV-2. Una tecnologia que permet la detecció i el seguiment personalitzat dels casos més complexos, així com
una anticipació en la presa de decisions que pot resultar vital per al pacient.
Aquest sistema, anomenat COVIDTools, utilitza algoritmes per traduir en dades quantificables les imatges
clíniques obtingudes d’anàlisis genètiques i proves com
les radiografies, les ressonàncies magnètiques i el TC de
tòrax. Gràcies a l’aplicació específica d’aquesta tècnica,
coneguda com a “radiòmica”, els metges podran comptar amb informació molt més detallada dels afectats per
coronavirus, cosa que facilita tant el diagnòstic inicial com
l’elecció del tractament més eficaç.

SARS-CoV-2 de qualsevol altra pneumònia vírica o
bacteriana. Així, des d’un principi, sabrem amb claredat
que estem davant d’un pacient amb coronavirus i podrem enfocar, amb la màxima precisió i celeritat, el seu
tractament”, afirma José Manuel Santabárbara, enginyer
coordinador del projecte.
COVIDTools també ofereix un primer pronòstic del
pacient a partir de les dades obtingudes, de manera que

“Els algoritmes d’aquesta tecnologia poden
calcular les possibles seqüeles respiratòries,
neurològiques o cardiopulmonars en
els afectats per coronavirus”
“Aquesta plataforma ens permetrà detectar casos
complexos des d’un primer moment. Per exemple,
ens ajudarà a diferenciar una pneumònia causada per

Especialista processant la imatge de pulmó d’un pacient amb COVID-19

els metges compten amb una gran quantitat d’informació
preliminar per interpretar el resultat de, per exemple, una
placa toràcica. En paraules de Vicente Belloch, director
científic i R+D+I de l’Àrea d’Imatge d’Ascires: “Cada vegada
es posa més en relleu la importància d’identificar els pacients de COVID-19 que generaran una resposta inflamatòria i/o trombòtica i una pneumònia vírica que desemboqui en una síndrome de distrès respiratori, ja que
aquest grup de persones tenen una alta mortalitat”. L’expert destaca com “identificant a aquests pacients podrem
posar un tractament antiviral i antiinflamatori, per tractar d’evitar que ingressin a l’UCI i ventilin mecànicament”.
SEGUIMENT DE LES SEQÜELES PROVOCADES
PEL CORONAVIRUS
A mesura que augmenta el nombre de pacients que superen el coronavirus, els especialistes han advertit l’aparició de seqüeles, algunes amb un possible impacte significatiu en el cor, l’aparell respiratori, el cervell o el fetge. L’equip responsable de COVIDTools també ha abordat l’etapa posthospitalària, de manera que la plataforma és capaç de realitzar un seguiment evolutiu de les possibles seqüeles del pacient amb COVID-19. “Comptar amb
aquestes dades ens ajuda a planificar la medicina personalitzada que ha d’acompanyar el pacient després de
l’alta mèdica, per controlar amb exactitud la seva evolució
i per protegir la seva qualitat de vida”, conclou Belloch.

7|

Entrevista
líniahorta.cat

Perfil | Alcaldessa per damunt de tot

Juny 2020

Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després
d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelona. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

Foto: Eduardo Corria

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona
Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET
viat farà un any que és presidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el primer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una crisi sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hauria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència
de la Diputació, seria molt tranquil
i podríem culminar molts projectes
i ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a tothom. Ara ens toca estar al costat
dels ajuntaments perquè puguin tirar endavant.

A

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està començant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arribaran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques administracions que ja hem aterrat aquesta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.
El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.
ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Esport són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions extraordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.
I els diners dels superàvits municipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Finalment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí.
S’ha arribat a parlar d’una “rebel·lió municipal” si això no s’acaba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va impedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho reclamem i ara ja és imprescindible.
Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la crisi per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Generalitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciutadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui sigui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi
havia una dificultat evident i no era
fàcil, i així ho vaig reconèixer. Però
calia governar un problema que
no s’estava governant. Per això
vaig alçar la veu en defensa de la
nostra gent gran.
L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llorca, va arribar a declarar la consellera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les
decisions.

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un nomenament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i alçar la veu quan cal sí, però amb el
màxim de respecte.
Com van fer, per exemple, molts alcaldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la realitat laboral, educativa i d’oci metropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin travessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.
Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres materials de protecció. Això demostra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descentralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres.

han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avoquem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.
Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi de
fases, creu que potser ara s’ha anat
massa ràpid en la desescalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
han anat compassades amb els canvis de fase. Comparteixo que no
ens podíem passar de prudència ni
tampoc posar en perill el que havíem aconseguit fins ara, perquè ha
costat molt.
Li poso un cas concret: la reobertura de les escoles, amb els mestres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que donaria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

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

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

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

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Diputació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està funcionant bé aquest pacte?
Sí, és clar.

Van ser uns primers mesos de
mandat complicats a nivell polític.
Jo estic contenta de ser la presidenta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta crisi, hem pogut adreçar, redirigir i enfocar bé la institució cap a les necessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del govern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció.
Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, podria aspirar a més
o, Diputació a banda, prefereix seguir-se dedicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta crisi, tirin endavant. Jo els vull seguir liderant. La presidència de la Diputació és complementària.
Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.
I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant.

L’ESCORCOLL POLICIAL
AL CONSELL ESPORTIU
4Aquesta entrevista es va
fer dimarts 9 de juny. L’endemà saltava la notícia de
l’escorcoll policial al Consell
Esportiu de l’Hospitalet, amb
la detenció del director esportiu de l’entitat i dos regidors socialistes. Dies després Núria Marín va dir que
actuaria amb“absoluta transparència”per“aclarir els fets”.

|8

Horta-Guinardó
líniahorta.cat

Juny 2020

Lluïsos d’Horta | Donació de sang

Els Lluïsos d’Horta van organitzar els passats dies 3 i 4 de juny una donació
de sang a través del Banc de Sang i Teixits. Des de l’entitat recorden que
“aquests dies és imprescindible” aconseguir donacions per al sistema sanitari.

El Pavelló Salut de la Vall
d’Hebron, fins al 30 d’agost
» S’hi fa la rehabilitació de pacients amb seqüeles de coronavirus
» A partir del 22 de juny part de l’espai recuperarà l’activitat esportiva
CORONAVIRUS4El poliesportiu
Olímpics de la Vall d’Hebron continuarà funcionant com a Pavelló
Salut fins al pròxim 30 d'agost.
En paral·lel, la part esportiva
de l’equipament reobrirà el 22 de
juny. La recuperació dels esports serà “compatible” amb les
necessitats sanitàries de l’Hospital de la Vall d'Hebron, segons han confirmat l’Ajuntament i la Generalitat a l’ACN. La
part sanitària i l’esportiva es faran en espais diferenciats fins que

Es tracta de l’únic
Pavelló Salut que es va
obrir pel coronavirus
que segueix en marxa
el Pavelló de Salut, on es fa rehabilitació de pacients amb seqüeles del coronavirus, deixi de
funcionar.

Desmantellat un punt
de venda de droga al Carmel

ACN4La Guàrdia Urbana va
desmantellar el passat 4 de juny
un punt de venda de droga al barri del Carmel.
Durant l’operatiu, la policia
va detenir un home de 40 anys,
mentre que un altre home va
quedar com a investigat per un
delicte contra la salut pública.
En el registre del domicili,
els agents van intervenir diferents quantitats de substàncies
estupefaents preparades per a la

seva distribució, més de 13.000
euros en efectiu i telèfons mòbils robats.
La investigació, que va permetre tancar aquest punt de
venda de drogues havia durat diverses setmanes, durant les quals
els agents van poder comprovar
l’anar i venir de gent que entrava al pis per comprar dosis de
crack i cocaïna. L’operatiu va
ser ordenat pel jutjat d’Instrucció número 27 de la ciutat.

Una pacient fa rehabilitació al Pavelló Salut. Foto: Laura Fíguls/ACN

El que la Generalitat i l’Ajuntament no han especificat és
quins espais es destinaran a cada
activitat, però des de l’hospital
han recordat que al CEM Olímpics ja no hi ha pacients amb covid-19 i que, per tant, no hi ha cap
risc de contagi.
D’aquesta manera, el CEM
Olímpics és l’únic centre de la

ciutat que es manté obert per donar servei a algun hospital després dels primers mesos de pandèmia, ja que el passat 25 de
maig la Generalitat va tancar els
del Centre Esportiu Municipal
Guinardó i el Claror Marítim, que
servien d'extensions a l'Hospital
de Sant Pau i l’Hospital del Mar,
respectivament.

Un agent de la Guàrdia Urbana, en una imatge d’arxiu. Foto: Blanca Blay/ACN

Montbau fa 60 anys

EFEMÈRIDE4L’11 de juny de
l’any 1960 s’inaugurava el barri de
Montbau, en un moment on Barcelona vivia una gran expansió
urbanística.
Ara el barri acaba de celebrar
el seu 60è aniversari, tot i que a
causa de la pandèmia del coronavirus els actes de celebració
s’han hagut de deixar per més endavant. Montbau és un barri de
muntanya i el territori que ocupa
havia format part de l’antic municipi de Sant d’Horta. Està situat

per sobre de la ronda de Dalt i el
passeig de la Vall d’Hebron.
El 60% del barri forma part

pels habitatges que el 1959 va començar a fer el Patronato Municipal de la Vivienda, que van ser
l’embrió de Montbau.

La celebració del 60è
aniversari es deixa per
a més endavant per
culpa del coronavirus

LLUITA SOCIAL
Montbau es caracteritza per haver estat, històricament, un barri
on els veïns han format part de diferents lluites socials. Això, juntament amb un associacionisme
molt marcat i el fet de gaudir d’un
entorn natural envejable, han
creat una identitat de barri forta.

del parc natural de Collserola,
mentre que la resta està format
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Un problema que no minva
L’últim recompte de la Fundació Arrels xifra en 1.239 les persones que dormen al carrer
POBRESA/ Cada any, pels volts del mes de
maig, voluntaris de la Fundació Arrels recorren els carrers de la ciutat per tal de saber
amb certesa quantes persones dormen al
carrer als diferents barris. En aquest 2020, en
plena pandèmia, les darreres xifres publicades per l’entitat parlen de 1.239 casos.
Des d’Arrels expliquen que aquesta
xifra és “similar a la de l’any passat”, tot i que
el que ha canviat radicalment és el context;
de fet, a causa del coronavirus, l’Ajuntament va habilitar més de 600 places d’emergència (un remei temporal, segons la
fundació) per poder oferir un sostre a gairebé la meitat d’aquestes persones, tot i
que la problemàtica està lluny de millorar
ni de tenir una solució.
De fet, dies després de fer aquest recompte, Arrels es feia preguntes com “quantes persones viuen als carrers de Barcelona
en el context d’estat d’alarma per la Covid19?”, “quantes persones sense llar no s’han
pogut confinar als recursos d’emergència
públics que s’han habilitat?” o “el fet que
hagin tancat menjadors socials i serveis de
dutxa i que n’hagin obert altres ha provocat
que les persones que viuen al carrer s’ubiquin d’una manera diferent?”.
Ells mateixos, d’alguna manera, es responen assegurant que el recompte és
només “la punta de l’iceberg de tota una realitat d’exclusió a la ciutat” i asseguren que
l’estat d’alarma ha servit per confirmar una
intuïció que tenien: no només ha servit per
fer-les encara més visibles (perquè els carrers, especialment durant els mesos de març
i abril, estaven buits com no havia passat
mai) “sinó que descobreix que altres perso-

Dos homenatges per a la centenària
lluitadora antifranquista Maria Salvo
RECONEIXEMENT/ Parlar de Maria Salvo significa fer-ho
d’una lluitadora antifranquista i d’una dona compromesa i supervivent. La sabadellenca (però establerta a la ciutat des de fa anys) va complir 100 anys el passat 27 de maig
i en els dies posteriors va rebre dos homenatges per haver arribat a aquesta xifra.
L’Ajuntament i l’Ateneu Memòria Popular van voler recordar la seva importància i els seus anys d’activisme. Per
culpa de la situació del coronavirus, aquest reconeixement
del dia del seu aniversari va haver de fer-se per videoconferència. L’acte va incloure també una xerrada amb el catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Ricard Vinyes, i el periodista de Crític Sergi Picazo,
que van reflexionar sobre la figura de Salvo i d’altres dones que també van lluitar durant la dictadura.
Aquest institucional, però, no va ser l’únic homenatge que va rebre Salvo. L’endemà, i també per via telemàtica,
l’Associació Catalana d’ex presos polítics del franquisme
va voler recordar la seva importància i durant la seva intervenció, el president de l’entitat, Carles Vallejo, va dirli que és “un referent”. En aquest segon acte també van
participar la catedràtica, filòloga i política Eulàlia Vintró,
el sociòleg Domènec Martínez i l’estudiant i representant
de Confluència Jove Anna Winkelmann.

nes que tenien un sostre han vist com els
seus fils s’han trencat”.
79% DE CASOS EN QUATRE DISTRICTES
Si la mirada s’acota, hi ha una dada molt significativa: el 79% d’aquestes persones es
concentren en quatre districtes: Ciutat Vella,
Sants-Montjuïc, l’Eixample i Sant Martí. Ciutat Vella es manté com el districte que acull
més persones vivint al carrer, però el nombre de persones ha disminuït respecte de
l’any passat. A l’Eixample també han trobat

Ciutat Vella, SantsMontjuïc, l'Eixample i
Sant Martí acullen el
79% dels casos
menys persones que anys anteriors. A SantsMontjuïc i Sant Martí, el percentatge de persones vivint al carrer ha incrementat i ara
acullen el 20% i 18%, respectivament, de les
persones que viuen al ras.
“REPENSAR EL MODEL”
Per això, Arrels insta les institucions a repensar el model, amb tres grans propostes:
que l’habitatge s’abordi amb una perspectiva que vagi més enllà dels recursos d’emergència temporals, que els recursos
s’adaptin a les persones (i no a l’inrevés) i
anar més enllà de centres i albergs i fer treball conjunt amb totes les administracions.

Controlaran les obres
de Sant Andreu Comtal
MOBILITAT/ A finals del mes passat es va conèixer l’adjudicació de les obres per construir la nova estació de tren
de Sant Andreu Comtal, una de les grans reivindicacions
de les entitats veïnals des de fa molts anys. La nova estació
tindrà un cost de 6,3 milions d’euros i farà que s’urbanitzi també tot l’entorn del nou edifici.
Està previst que la construcció duri 11 mesos (la data
d’inici encara no està fixada), però des de l’Associació de
Veïns de Sant Andreu de Palomar ja han avisat que tenen
previst crear una comissió de seguiment per controlar que
els terminis es compleixin.
El seu president, Santi Serra, va explicar a Betevé que
el canvi d’estació és “una notícia positiva” però que de totes maneres volen estar a sobre del procés de construcció “perquè si les coses es fan a la seva manera (referintse a Adif) no funcionen prou bé“.
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La Plataforma Gestió Ciutadana vol
“prioritzar el que és imprescindible”
ASSOCIACIONISME/ “Arran de
l’emergència sanitària i socioeconòmica de la Covid-19 i les conseqüents mesures de confinament,
hem vist com a l’hora de destriar
entre allò imprescindible i allò
prescindible han de prevaldre les
necessitats i condicionals vitals
que sostenen i reprodueixen la
vida”. D’aquesta manera es podria
resumir els continguts que es van
abordar durant la darrera assemblea virtual de la Plataforma de
Gestió Ciutadana (PGC).
Les 31 associacions i entitats
que constitueixen la Plataforma
(entre les quals hi ha la Coordinadora Entitats de Poblenou, el Bidó
de Nou Barris, la Plataforma El
Borsí per al Barri i el Secretariat
d’entitats de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta, entre altres) van aprovar un document de quatre punts
que recull les reflexions de la trobada i que vol “valorar la tasca
que desenvolupem als nostres
llocs i espais a primera línia, amb
vocació comunitària, per esdevenir infraestructures al servei de la
població”.
El primer d’aquests aborda
l’impacte de la pandèmia i intenta
fer un diagnòstic de la crisi que
se’n derivarà. Les entitats creuen
que en aquests moments “cal
posar per sobre de tot les necessitats i condicionals vitals que sostenen i reprodueixen la vida”,
“potenciar una nova economia
social i solidària” i “reforçar les iniciatives de solidaritat i suport
mutu”, com és el cas de les xarxes
que es van crear setmanes enrere
als diferents barris.

La PGC incideix també en les
necessitats de la gestió ciutadana.
En aquest àmbit, diuen que entenen la cultura com “un dret i una
funció essencial bàsica a preservar i garantir” i reclamen “reconèixer la tasca dels projectes de
proximitat”. Aquestes iniciatives,
segons la PGC, “són arrelats i els
adequats a allò que necessiten les
persones i els seus entorns”.
En el tercer punt del document, les entitats fan una sèrie de
peticions concretes a l’Ajuntament, com són “el compromís de
garantir el model de gestió ciuta-

Les entitats volen
reconeixement
per als projectes
de proximitat

CONTAMINACIÓ/ A finals del mes
passat, l’Assemblea de Vallcarca va
publicar un comunicat lamentant que la decisió de l’Ajuntament
de restringir el trànsit de vehicles
privats durant els caps de setmana en diferents punts de la ciutat
no s’apliqui també al seu barri.
De fet, el passat 29 de maig
van manifestar-se per reclamar
que aquest barri del districte de
Gràcia passi a formar part també
dels espais sense cotxes i motos
durant aquest mes. L’associació
considera que l’Ajuntament “oblida sistemàticament el barri”, però
diu que malgrat estar-hi acostumats, no volen permetre que això
torni a passar.

Crit d’alerta per la
situació precària
del CAP del Gòtic
SALUT/ “L'epidèmia de la Covid19 i l’arribada de l'estiu han agreujat la situació. Manifesto, com a
president del Col·legi de Metges
de Barcelona, la meva preocupació per les condicions dels espais
del CAP Gòtic i del CAP Sant Joan,
que fan inviable l'assistència a
molt curt termini.” Així de contundent es mostrava, a finals del
mes passat, Jaume Padrós en una
piulada al seu perfil personal de
Twitter.
Des de fa anys, sanitaris i veïns
han denunciat que estan desbordats i que la situació actual,
amb les restriccions pel coronavirus, és límit. Reclamen un trasllat
urgent a instal·lacions més grans.

dana”, que els projectes de proximitat siguin considerats per les
institucions en la creació de solucions per als barris, garantir la viabilitat de la PGC i “adquirir un
compromís amb la cultura basat
en la lògica público-cooperativacomunitària, de base”.
Per últim, la PGC considera bàsica la necessitat de cooperar entre
els diferents agents socials. En
aquest sentit, diuen que cal treballar de forma conjunta per ser capaços “d’articular i ampliar un espai
comú en què expressem conjuntament les necessitats compartides i
les reivindicacions transversals”.

Demanen que el Pacte per Barcelona
inclogui més entitats socials
SOCIETAT/ El Consell d’Associacions de
Barcelona, Lafede.cat-Organitzacions per
a la justícia global i la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona
(FAVB) han valorat positivament la posada
en marxa del Pacte per Barcelona (els tràmits del qual van arrencar el mes d’abril,
amb la constitució de la mesa, i que hauria de formalitzar-se el mes que ve), tot i
que han sol·licitat una major presència de
les entitats socials en la seva elaboració.
En un comunicat conjunt publicat el
mes passat, les entitats van mostrar-se satisfetes per l’acord de les forces polítiques
que permetrà sumar esforços per a la reconstrucció i la lluita contra la crisi postcoronavirus que ja comença a veure’s,
però van apuntar també que veuen ne-

Vallcarca vol que es
limiti el trànsit els
caps de setmana

cessària la creació “d’un espai de treball
transversal que sigui àgil i col·laboratiu
per treballar en la defensa dels drets bàsics de les persones”.
Les entitats consideren que malgrat
que actualment hi ha una cinquantena
d’organitzacions que treballen en la confecció del Pacte per Barcelona, hi ha una
àmplia representació de l’àmbit econòmic
i de la mateixa administració i troben a faltar-hi “organitzacions de la ciutat que treballen aspectes de salut, mediambientals
i socials que ajudarien a trobar solucions”.
En aquest sentit, volen que s’hi puguin incorporar altres entitats significatives que
treballen a la ciutat, com a mínim les entitats membres del Consell de Ciutat que hi
estiguin disposades.

Nou espai a
La Veïnal TV amb la
memòria dels barris
PATRIMONI/ “Història de la Bordeta”, “Sóc de Canyelles”, “La peli
del Raval” i “El barri s’ha de defensar”. Aquestes són algunes de
les peces, centrades en barris de
la ciutat, que ja es poden veure en
el nou espai de La Veïnal TV.
Aquesta televisió comunitària
ha aprofitat el confinament provocat per la pandèmia del coronavirus per accelerar el seu desplegament. Després que durant
el mes de març el projecte es posés en marxa amb una versió
beta, en els mesos posteriors ha
anat prenent molta més entitat,
ordenant els continguts en seccions com Art i cultura i Curtmetratge social, entre altres.
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El sorteig del Cor d’Horta batejat amb el nom de ‘La Nova Normalitat té premi’ ja té guanyadors. Concretament, un total de 10
afortunats han rebut 10 vals de compra per un valor de 10 euros.

Juny 2020

Un 42% dels afectats per ERTO
són de l’hostaleria i el comerç
XIFRES4Un informe fet públic recentment per l’Ajuntament mostra com el 42% del total d’afectats per un ERTO a la
ciutat a causa de la pandèmia
del coronavirus formen part
del sector de l’hostaleria i el comerç. Concretament els afectats
de l’hostaleria són el 25% del total i els del comerç el 17%.
En xifres absolutes, l’estudi
mostra com de les gairebé
205.000 persones afectades
per un ERTO al conjunt de
Barcelona, gairebé 52.000 tre-

Collboni fa una crida
perquè els barcelonins
consumeixin als bars
i restaurants dels barris

risme i la construcció, com un
dels sectors més perjudicats.

ballaven al sector de l’hostaleria i gairebé 35.000 al comerç.
En el mateix informe també
es preveu una caiguda del PIB
local de gairebé el 9%, amb el
comerç, juntament amb el tu-

CONSUM LOCAL
D’altra banda, el primer tinent
d’alcalde, Jaume Collboni, ha
fet una crida als barcelonins per
tal que consumeixin en botigues, bars i restaurants dels
barris per “salvaguardar llocs

L’hostaleria és el sector on hi ha hagut més ERTO. Foto: Miquel Codolar/ACN

de treball i empreses” que són
claus per fomentar la “cohesió”
social.
Collboni ha pronunciat
aquestes paraules durant l’anunci que l’Ajuntament destinarà 7,5 milions en crèdits i
subvencions a empreses de l’economia social i solidària i
també de proximitat.

El Mercat d’Horta s’implica en
la lluita contra el càncer infantil

SOLIDARITAT4El Mercat d’Horta
ha estat aquests dies un dels
punts de venda d’unes polseres
solidàries que formen part d’una
campanya per lluitar contra el
càncer infantil.
Concretament, es tracta de
l’associació Polseres Candela,
nascuda el 2013 quan una nena
que es deia Candela, i que estava
ingressada a l’Hospital Sant Joan
de Déu, va aprendre a fer polseres durant les seves estones lliures. A partir d’allò moltes famílies
es van implicar en el projecte, que
ha acabat creixent molt.

HORARI DEL MERCAT
D’altra banda, els paradistes del
Mercat d’Horta van decidir fa
pocs dies en assemblea seguir
amb l’horari actual, que fa que el
mercat estigui tancat els divendres a la tarda.
El tancament dels divendres a la tarda forma part de les
mesures de prevenció contra el
coronavirus, al mateix temps
que també serveix per compensar les hores extres que els
paradistes estan fent aquests
mesos a causa de l’augment de
la venda digital.

Esports
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Bàsquet | Sito Alonso debat amb els entrenadors de la UE Horta

Una xerrada amb un convidat de luxe. El passat dia 10, els entrenadors de la secció de bàsquet
de la UE Horta van compartir un debat online amb Sito Alonso. El tècnic, actualment a l’UCAM
Murcia, va explicar la seva trajectòria i va respondre les preguntes que li van fer arribar.

Comencen els moviments
de mercat de l’Horta de Valdés
Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ
Fins ara hi ha hagut moltes més
sortides que renovacions (de moment només la del lateral Albert
Vega, Peke) i fitxatges, però la UA
Horta de Víctor Valdés ja comença a dibuixar-se.
Després que es confirmés
l’arribada de l’exporter del Barça
i el Manchester United, entre altres equips, el dia 28 del mes passat, han començat a anunciar-se
les primeres baixes; Luis Gaudioso, Yamandú Morgade, Joan
Vives, Joan Inés Gil i Marc Rio
han anat anunciant que no seguiran al Feliu i Codina la temporada que ve.
Falta, doncs, que l’ambiciós
projecte que el conjunt presidit
per Paco Carmona vol per a la
temporada 2020-21 comenci a
anunciar incorporacions, a l’espera de saber també en quin
moment pot tornar a entrenar
perquè els jugadors recuperin

Joan Vives no seguirà al Feliu i Codina el curs que ve. Foto: UAH

sensacions després de més de tres
mesos sense trepitjar la gespa.

EL MARTINENC TAMBÉ ES MOU
Els blancs, doncs, encetaran el
curs que ve volent ser un dels candidats a la lluita per l’ascens a Segona B, un objectiu (la batalla per
pujar) en la qual també vol estar
el Martinenc.
El conjunt del Guinardó també ha començat a moure’s en el
mercat per ser un dels conjunts
més forts de la Primera Catalana.

Aleix Lage (ex del Sants) i Martí
Tàpia (procedent del Vilafranca)
són les primeres cares noves del
projecte vermell 2020-21, als
quals s’ha de sumar el porter
Roy Zambrano, que puja definitivament del filial al primer equip.
També en clau Martinenc,
des de finals del mes passat el sènior femení sap que és nou equip
de Preferent. Les resolucions de
la Federació Catalana de Futbol
(FCF) permeten l’ascens del conjunt de Guillem García.

El CV Vall
d’Hebron diu
no a l’ascens

Més renovacions
i fitxatges per
al Lima Horta

Després d’haver-ho estudiat i meditat, el Club Vòlei
Vall d’Hebron ha descartat
l’ascens a Superlliga per al seu
primer equip femení.
El passat 21 de maig el club
coneixia que la Federació Espanyola de Voleibol (RFEVB) li
concedia aquesta possibilitat
com a líder del seu grup de Superlliga 2 (la temporada 2019-20
es donava per acabada), però
després de meditar-ho i considerar aspectes esportius, d’estructura i econòmics, com va
explicar dies després de conèixer
la decisió federativa el president
David López (i entrenador del sènior femení) a Línia Horta, el
CVVH ha decidit romandre a la
mateixa categoria.
En declaracions a l’Esportiu, López va dir que en cas de
pujar a Superlliga, l’entitat hauria d’afrontar un augment de
pressupost per al qual no està
preparada (de 30.000 euros) i
que hi ha tres equips interessats
en aquesta plaça. Cap d’ells seria
de Catalunya.

Els mesos van passant i,
mentre espera poder tornar a trepitjar el parquet, el Lima Horta va fent feina
per al projecte 2020-21. Si les primeres en renovar van ser Maria
Martiáñez, Vane Verbo i Paula
Tutusaus, Àngels Ferrer i Nairín
de la Torre han estat les següents
que han ampliat la seva relació
contractual amb el club.
Els primers dies d’aquest
mes, però, han servit també per
anunciar les primeres dues incorporacions; es tracta de l’aler
andalusa Carmen Villalobos, que
arriba dels Hartford Hawks de
Connecticut, i d’Anna Gamarra,
que el curs passat va jugar a Ball
State Cardinals, també als EUA.
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| Desperados III
Desperados III és un videojoc d’estratègia ambientat al Far West, que estarà
disponible a partir del 16 de juny per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

Àngel Llàcer (Barcelona, 1974) és d’aquelles persones que tothom associa a la televisió. Des que
va fer de professor d’interpretació a la primera
edició d’Operación Triunfo, la seva relació amb la
pantalla petita no s’ha aturat. Altres talent shows,
com Tú sí que vales (Telecinco) però sobretot Tu
cara me suena (Antena 3), l’han mantingut sempre present en horaris de màxim audiència a les
principals cadenes privades espanyoles. Paral·lelament, no ha deixat de desenvolupar la seva carrera d’actor i director de teatre, amb obres com
La jaula de las locas o La tienda de los horrores.
Ara, TVE ha anunciat que Llàcer és el seu nou fitxatge: el barceloní presentarà Bloqueados por el
muro, un nou concurs que s’emetrà a La 1 durant
l’estiu i que li permetrà tornar a la casa que el va
veure fer els primers passos en el món televisiu.

Fundació Antoni Tàpies
La desescalada continua avançant i els museus comencen a reobrir les portes. La Fundació Antoni Tàpies, que
el 5 de juny va fer 30 anys, celebra el seu aniversari amb
l’obertura de diverses exposicions que havien quedat
paralitzades per la pandèmia: L’àcid és el meu ganivet (a
partir del dia 12), Teatre i Certeses sentides (totes dues, a
partir del dia 19). A més, la fundació ha volgut tenir un
detall amb els que, com ella, van néixer el 1990: aquests
afortunats que ara arriben a la trentena gaudiran d’un
any d’accés gratuït a les diferents exposicions i activitats.

Llibres

?

À N G E L

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

L L À C E R

Ser presentador de TV, actor i director

Es va fer popular com a professor d’Operación Triunfo

Fitxar per TVE

QUÈ HA FET

Presentarà el nou concurs d’estiu: ‘Bloqueados por el muro’

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Expectació pel nou programa

Alguns es pregunten si deixarà ‘Tu cara me suena’

Música

Pelis i sèries

L’any del mico
Patti Smith

Històries d’Europa
Teatre Lliure

Descanso en poder (D.E.P.)
Dellafuente

Podría destruirte
Michaela Coel

A partir d’aquest mes, podrem llegir
L’any del mico de Patti Smith en català, gràcies al traductor Martí Sales i al Club Editor. Es tracta de la novel·la autobiogràfica que la cantant va publicar a finals de
l’any passat, després de rebre el premi National Book per Just Kids. El llibre, que comença “amb la pèrdua d’un gran amic”,
és un repàs pel seu any 2016.

Mentre tenim la “nova normalitat” cada
cop més a prop, el Teatre Lliure continua
reinventant-se i oferint propostes virtuals
per al seu públic. Ara, s’ha sumat a Històries d’Europa: crisi i reflexió, impulsada
pel teatre Dramaten d’Estocolm, que
consisteix a emetre de forma simultània
a tot Europa els vídeos enregistrats per
equips artístics de diversos teatres.

El tercer àlbum d’estudi de Dellafuente ja
ha vist la llum. Descanso en poder (D.E.P.)
fa referència a la voluntat de l’artista de
Granada de “matar Dellafuente”, de començar una nova etapa musical. El disc
conté una desena de cançons (com el single Nubes) i ha comptat amb la col·laboració d’El Guincho, conegut pels seus treballs amb artistes de la talla de Rosalía.

Michaela Coel ha creat, escrit, codirigit (de
la mà de Sam Miller) i protagonitzat Podría destruirte, la nova sèrie d’HBO que ja
ha rebut molt bones crítiques. Arabella
Essiuedu és una escriptora jove que, un
dia, es desperta amb ressaca després d’una festa i amb el record que algú la va
agredir sexualment la nit anterior, una experiència que la canviarà per sempre.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
L’aposta per la proximitat
i

ALIMENTACIÓ

ptar per productes de proximitat a l’hora d’omplir la
nevera i el rebost sempre és bona idea. Però en
aquests moments, amb la crisi econòmica derivada de
la pandèmia del coronavirus, és encara més important donar
suport als productors i comerços locals. A més, és una decisió
que tindrà beneficis en la nostra alimentació i, de retruc, en la
nostra salut i benestar.
Apostar per la proximitat a l’hora de fer la compra ens permet gaudir d’aliments frescos; és a dir, d’aliments de temporada que no han estat setmanes en una cambra frigorífica, de
manera que conserven tots els seus nutrients. Des de la Unió
de Pagesos recorden que aquests aliments són “produïts amb
la normativa europea” i que, per tant, “garanteixen els estàndards de qualitat alimentària, més necessària que mai en l’actual situació”.
Un altre gran beneficiat del consum de proximitat és el
medi ambient. Els productes de km 0 tenen molt menys impacte mediambiental que els productes importats de països
llunyans, per una raó evident: no han de fer llargs recorreguts,
cosa que implica menys emissions de CO2.

O

Les claus
ECONOMIA LOCAL
SALUT

En temps de crisi, és encara més important
donar suport als productors i comerços locals

El consum de proximitat ens permet gaudir de productes frescos:
aliments de temporada que conserven tots els nutrients

NORMATIVA
MEDI AMBIENT

La Unió de Pagesos recorda que aquests aliments
“garanteixen els estàndards de qualitat alimentària”
Els productes de km 0, com que no han de fer
llargs recorreguts, provoquen menys emissions
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