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

Els cops més invisibles
» Els maltractaments a la gent gran han augmentat considerablement durant el confinament
» Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran són una eina clau per detectar aquestes situacions
Júlia Gamissans
BARCELONA
Recorden quan corria per casa
amb uns bolquers que feien
que a cada pas hagués de lluitar
per no caure de cul a terra;
quan li feien moixaines mentre
se li aclucaven els ulls o la il·lusió amb la qual els esperava a la
porta de l’escola i els demanava l’entrepà. Ho recorden tot.
Per això, i per un amor incondicional, molts cops la gent
gran no denuncia el seu maltractador, que acostuma a ser el
seu fill o algun familiar proper,
com explica el director d’Amics
de la Gent Gran, Albert Aquiles,
a aquesta publicació.
Segons les dades que publicava recentment la Diputació de

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

El 80% de les víctimes
són dones d’entre
80 i 84 anys sense
deteriorament cognitiu
un total de 112 casos. A més, l’informe de la Diputació mostra que
el perfil de persona gran maltractada és en un 80% de les situacions una dona d’entre 80 i 84
anys, sense deteriorament cog-

nitiu i que necessita ajuda amb
les activitats bàsiques de la vida
diària. “El perfil de la persona
presumptament maltractadora
és moltes vegades el fill de la víctima i les tipologies més freqüents d’agressions són psicològiques, de negligència i econòmiques”, confirma l’estudi.
Les xifres parlen per si soles.
L’any 2019 la Diputació va detectar 392 casos de persones en
situació de maltractament –en
un estudi de 42 municipis–.
298 eren dones (76%) i 94 homes (23,97%). Per desgràcia,
“que arribin a denunciar és
quasi impossible perquè es troben dins d’un cercle familiar”,
apunta Aquiles.
El director d’Amics de la
Gent Gran també remarca que el
maltractament contra els avis
molts cops queda invisibilitzat i

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

El perfil de la persona
presumptament
maltractadora moltes
vegades és el fill
Per exemple, treure autonomia
per decidir a una persona gran és
incapacitar-la, o dir-li que calli
perquè s’està repetint és menysprear-la”, exemplifica Aquiles.
Actualment, Amics de la
Gent acompanya uns 2.600
avis de 13 comarques catalanes.
L’exèrcit de voluntaris que té

desplegat aquesta entitat treballa per salvar la gent gran
d’un dels pitjors mals d’envellir:
la soledat. Alhora, els voluntaris serveixen d’eina per detectar els maltractaments que pateixen les persones que l’entitat
acompanya.
“Nosaltres, en entrar a les cases, ens convertim en un mur de
contenció dels abusos. És per
això que hem de procurar estar
al costat de les víctimes i evitar
que se’ns faci fora de les seves
cases, perquè si no això implica
que molts cops no podem plantar cara al maltractador”, conclou Aquiles fent referència al fet
que a la vellesa les persones
tendeixen a ser tractades com si
fossin infants i poden perdre
controls tan bàsics com el permís de deixar entrar o sortir qui
vulguin de casa seva.
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Els semàfors

La lupa

Els desesperats
per @ModernetdeMerda

Carril Bici Túnel Rovira

Som com les onades de calor o les lle- el català se'ns mor als braços i en condemnar la fredor i la inacció d’avantades catastròfiques. Les polèmi- aquestes situacions no pretens ni tan quells que es limiten a observar-nos i
ques sobre l’ús del català cada vegada sols ser brillant clamant al cel, només a subratllar-nos aquesta desesperació.
són més freqüents i cada cop arriben desitges desesperadament que la cria“Estan desesperats”, diuen quan
més polaritzades i agres. Sovint queden tura respiri.
una Vilallonga de torn parla. Sí, ho eslimitades a Twitter, però creixen amb
Som aquí, amb la criatura als bra- tem. La nostra llengua, la teva, se’ns
una força destructiva (i autodestructi- ços. I per això som durs, desagradables, mor. I això ens fa més inestables i terva) impressionant.
poc atractius. Perquè la situació és tan riblement emocionals. I a la desespeNo entraré en el debat sobre Dra- crítica –i les opcions de capgirar la si- ració que ens genera aquest ocàs mil·lema (sèrie amb una Elisabet Casanovas tuació, tan poques– que només ens nari encara hi hem de sumar el vostre
novament radiant, per cert), perquè el queda compartir amb una ràbia a ve- tuit en què –en aquesta mateixa llenque m’ha marcat més no són les opi- gades imprecisa la desesperació, la gua!– us limiteu a remarcar que estem
nions d’uns i altres, sinó el
desesperats. Ho remarcontext social en què ja s’esqueu, a més, des d’una visió
Sento molta pena per nosaltres
tan produint aquesta mena
normalment partidista i de
de debats.
batalla curta, utilitzant la
i per aquesta llengua que de mica
El context és el de l’abllengua per combatre les
soluta desesperació dels
vostres fòbies polítiques.
en mica es va consumint
parlants d’una llengua que
Sento molta pena per
mor. És un context contanosaltres i per aquesta llenminat pel no poder més, per la impo- sensació de solitud, i esperar que el crit gua que de mica en mica es va consutència de veure com la llengua s’esco- de socors alteri alguna consciència en- mint. No estem sabent o volent salvarla per mil forats i com cada vegada que- tre els catalanoparlants despreocu- la millor. Però encara sento més pena
den menys mans per tapar-los.
pats. Però no les altera. I no només no –i incomprensió– pels que, en una
Els catalanoparlants implicats ac- les altera, sinó que moltes vegades en- emergència com la que estem patint, se
tivament en la supervivència del cata- cara les aïlla més de nosaltres.
centren a denunciar la desesperació dels
là (una minoria) ens trobem en tal punt
Però avui no penso culpar-nos, per- altres i, de retruc, convertir en víctima
destrès sentimental que ens deixem en- què estem parlant de la possible mort la tercera o quarta llengua més parladur per les entranyes i ens veiem amb de la nostra llengua, de bona part de la da del món. En una cruïlla tan delicala necessitat de denunciar cada mínim nostra cultura, i només faltaria que da, han decidit asseure’s al marge per
forat de més que aparegui en l'enorme sempre haguéssim de fustigar-nos per- ridiculitzar els que vivim desesperats
colador, perquè ens sembla mentida què cridem massa en no notar el pols per la situació de la nostra –la seva–
que encara puguin néixer nous forats a la criatura. No escric això per con- llengua. La nostra –la seva– cultura. La
cada dia. I ens aboquem a la crítica amb demnar la desesperació ni la manera nostra –la seva– història. I això és, enmés o menys encert argumental perquè com s’expressa. Crec que és més urgent tre moltes altres coses, desesperant.

La plataforma Carril Bici pel Túnel de la
Rovira impulsa la reivindicació per
aconseguir que un carril bici passi per
aquest túnel que uneix el Baix Guinardó
i el Carmel. Fa pocs dies es va fer una
marxa ciclista per seguir fent pressió.
pàgina 6

Ajuntament

El consistori ha posat en marxa la campanya ‘Compra a prop’ per fomentar
que els veïns comprin als comerços dels
barris i vagin als seus bars i restaurants.
El primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, ha defensat el consum local.
pàgina 10

Martinenc

El nou projecte d’Hugo González (que
complirà 10 temporades a la banqueta
del Martinenc) comença a prendre forma amb els primers fitxatges. El club
està a l’espera que la Federació Espanyola anunciï el calendari de la lliga EBA.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@evapelegri_

Dijous, Fernando Simón anuncia que la
Generalitat valora confinar Lleida. La Conselleria ho nega. Divendres, la consellera diu que no es
confinarà. Molta gent marxa de vacances o de cap de setmana. Dissabte
confinen. Algú em pot explicar què ha
passat?

@joseramonpatter
¿De verdad es criticable que el presidente
del Gobierno de un estado aconfesional no participe en un
acto organizado por la Conferencia
Episcopal? La misma, por cierto, que
apoyó la manifestación de junio de
2005 contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
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La gent del Segrià no
ha fet les coses més malament que la resta de
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Safata d’entrada
Les millors

perles

l municipi de Pinell de Brai (Terra Alta) s’ha fet viral per plantar
cara al feixisme de Vox. Diversos militants d’aquesta formació
van arribar al poble en cotxe per assistir a un acte, però un
grup de veïns va començar a travessar un pas de vianants de forma
constant, d’un cantó a l’altre, impedint que els vehicles avancessin.

E

rohibit fer servir desodorant al transport públic. Aquesta
és la curiosa mesura que ha anunciat l’autoritat que regula
els tramvies i autobusos de Berlín a través de Twitter, amb
l’objectiu que les olors corporals convencin els passatgers de fer
servir correctament la mascareta durant els trajectes.

P

es autoritats sanitàries xineses han confirmat un cas de pesta
bubònica a la Regió Autònoma de Mongòlia Interior. També
han establert l’alerta de nivell 3 a la zona per prevenir els contagis i controlar els possibles brots. Per ara, només hi ha un pacient
ingressat i està estable. Veurem com va la segona meitat de l’any...

L

star tan tranquil al teu bar i, de sobte, veure que el sostre
cau. És el que li ha passat al propietari d’un establiment de
Terrassa, que afortunadament no ha patit cap ferida greu.
Però, com pot ser que un sostre caigui? Pel pes d’una piscina que
un veí havia instal·lat al seu terrat, sense tenir en compte el risc.

E

lguns nens neixen amb un pa sota l’aixella i d’altres, amb el
DIU de la seva mare a la mà. És el cas d’un nadó que ha nascut al Vietnam subjectant el dispositiu que, dos anys enrere, la
seva mare s’havia fet implantar precisament per no quedar-se embarassada. Sembla que no va funcionar.
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Més renovacions i fitxatges
per al Lima Horta
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Aleix París: del Guinardó al MIT,
el bressol mundial de l’enginyeria
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Incertesa a les residències de gent
gran amb la nova normalitat
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El Pavelló Salut de la Vall d’Hebron,
obert fins al 30 d’agost

5

El barri de Montbau celebra 60 anys
però els actes hauran d’esperar

Esperança

Ganas locas de quedarme

per Jordi Lleal

per Mani Martínez

Els tres grans estats del món –els
EUA, amb Donald Trump; Rússia,
amb Vladímir Putin, i la Xina,
amb Xi Jinping– estan en mans
d’uns megalòmans. Trump, que
passa per alt qualsevol mesura de
prudència; Putin que canviant la
constitució aconsegueix ser reelegit per poder comandar el seu país
fins a l’any 2026, i Xi Jinping, que
condueix amb mà de ferro la Xina,
que és una dictadura que no admet la discrepància, amb un sistema econòmic mixt, entre comunisme i capitalisme, ben estrany.
Davant d’aquest panorama,
apareix una figura en la política
europea que és i serà un referent
de la democràcia: Angela Merkel.
Durant els pròxims sis mesos ostentarà la presidència europea, a
veure si posa ordre i aconsegueix
que en l’actual crisi econòmica i
social el resultat sigui equilibrat,
sense deixar cap estat de la UE arraconat, i aturar les derives autoritàries en alguns estats perquè rebaixin el to populista ultradretà.
D’altra banda, la ministra de Defensa alemanya ha dissolt una facció d’una unitat d’elit de l’exèrcit
per tenir molts dels seus membres
involucrats en grups d’extrema
dreta, i haver “distret” explosius i
armes de l’arsenal de l’exèrcit.
Algú es pot imaginar que a Espanya es fes el mateix amb els ultradretans de l’exèrcit, Guàrdia Civil,
Policia Nacional i altres personatges que exalten el general Franco?
Potser quedarien quatre gats.
També estaria bé que es depuressin els ultradretans infiltrats als
Mossos d’Esquadra.
Angela Merkel, un exemple de
dirigent que creu en la democràcia, ens dona un bri d’esperança.

Tras nueve meses de prisión
preventiva, acaban de dejar en libertad (en espera de juicio) a
Ibrahim Afquir i Charaf Fadlaoui, acusados de desorden público, atentado contra la autoridad y lesiones y daños, por haber
participado en las manifestaciones contra la sentencia del juicio
del Procés. La Fiscalía les pide
nueve años de prisión y multas de
7.200 euros (sí, nueve años).
Los siete primeros acusados
de terrorismo en la operación Judas están también en libertad
pese a la gravedad de los cargos
imputados.
Esther, Sònia, Rafael i Queralt Casoliva siguen a la espera de
juicio también por terrorismo.
La semana pasada acusaron
también de terrorismo a David
Budria i Clara Borrero, dejándoles también en libertad pese a
ser presuntos terroristas.
En estos días también quedó

listo para sentencia el juicio a Trapero, que sigue en espera de resolución. La Fiscalía pide diez
años de cárcel por Sedición.
También esta semana, Ciudadanos, PP y Vox anuncian
que no permitirán que las condenas de los nueve activistas y
presas y presos políticos pasen a
tercer grado...
Esta es la famosa normalidad
del Estado y del Gobierno más
progresista de la democracia española, cuya Fiscalía sigue acusando de terrorismo a decenas de
personas sin haber una sola víctima ni atentado.
Decenas de personas exiliadas y juicios abiertos constantemente con causas inverosímiles
que significan cárcel, inhabilitaciones, deportaciones y vidas
truncadas por defender un derecho universal.
Unas ganas locas de quedarme en esta España, oiga.

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

#LleidaConfinada

@Cel_Mu: La culpa no és dels temporers,
la culpa és de les administracions i les empreses que posen els beneficis per sobre
de la vida.

#65MilionsPerGratitud

@inarobles13: Juan Carlos cobraba
160.000 €/año. Por tanto, estuvo 722 años
ahorrando para regalar 65 millones a Corinna. Eso, o los Borbones son unos ladrones.

#AuditoriaDelBarçagate

@joeldiazbrah: Us imagineu ser clients habituals d’una empresa, encarregar-li un servei i que el resultat d’aquest servei vagi contra els vostres interessos? Bartomeu tampoc.
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Ple | Pla de millora de la llosa de la Vall d’Hebron

El Consell Plenari del passat 9 de juliol va servir per aprovar el pla especial urbanístic
que ha de permetre la transformació de l’espai conegut com la llosa de la Vall d’Hebron
per fer-hi un edifici que aculli les consultes externes de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Reclamen amb una marxa
un carril bici al túnel de la Rovira
» Uns 300 ciclistes van tallar el trànsit del túnel el passat 3 de juliol
» El projecte del carril bici està inclòs als pressupostos participatius
MOBILITAT4Unes 300 persones van participar el passat 3 de
juliol a la nit en una marxa ciclista per reclamar la construcció d’un carril bici al túnel
de la Rovira.
L’acte va formar part de les
sortides reivindicatives que organitza el col·lectiu Massa Crítica, que se celebren un cop al
mes i que tenen com a objectiu
reclamar que al conjunt de la
ciutat hi hagi més carrils per als

La campanya
la lidera la plataforma
Carril Bici pel Túnel
de la Rovira
ciclistes. Els ciclistes van entrar
al túnel de la Rovira i durant
una estona s’hi van quedar aturats per bloquejar el trànsit en
senyal de protesta.

Demanen més rastrejadors
dels casos de coronavirus

ACN4La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de
l’Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins, ha afirmat que hi
hauria d’haver més de 2.000
persones que rastregin els casos
de Covid-19 per fer-ne seguiment i ajudar a controlar la
propagació del virus.
Actualment, ha lamentat
Campins, només hi ha 150 rastrejadors. En una entrevista a
Rac1, la doctora ha assenyalat
que es tracta d'una xifra “totalment insuficient”, i ha explicat
que va proposar a Salut que els
hospitals i els CAP podrien aju-

dar a fer els rastrejos però que
encara no ha obtingut resposta.
“Potser es va pecar d’il·lús quan
es va pensar que aquests brots
no hi serien, que la segona onada seria a la tardor, i això donaria temps a preparar-se. Però
no ha estat així”, ha lamentat.
Campins també ha afirmat
que la tasca del rastrejador
“no és complexa” i que no caldria que la facin metges ni epidemiòlegs, sinó que n’hi hauria
prou formant infermeres, tècnics en salut, farmacèutics o,
fins i tot, estudiants de medicina o infermeria.

La marxa es va aturar a l’interior del túnel. Foto: Twitter (@bikevidrera)

Qui lidera la campanya per
aconseguir aquest carril bici
que uniria els barris del Carmel
i el Baix Guinardó és la plataforma Carril Bici pel Túnel de la
Rovira, que té el suport de moltes altres plataformes i entitats
de la ciutat. De fet la iniciativa
ja es va incloure als pressupos-

tos participatius del consistori,
que ara estan en la fase de la valoració tècnica.
Des del col·lectiu Massa Crítica fa temps que defensen que
els túnels de la ciutat també han
de poder tenir carrils bici per tal
que la mobilitat amb aquests
vehicles pugui millorar.

Campins, en una imatge d’arxiu. Foto: Selene Pernas/ACN

El Cruïlla més modernista

MÚSICA4El recinte modernista
de l’Hospital Sant Pau es va convertir el passat 2 de juliol en un
dels escenaris del festival Cruïlla
XXS, que programa concerts en
diferents punts de la ciutat.
L’encarregat de fer el tret de
sortida va ser Cesk Freixas, que
va estar acompanyat a dalt de
l’escenari per Laia Llach. Freixas
va presentar el seu nou disc en
una estrena amb una bona resposta del públic, assegut en cadires separades per mantenir

la distància de seguretat. Els
dos següents dies el protagonisme va ser per a la Fura dels Baus,
que va presentar l’espectacle
‘NN (NOVA NORMALITAT)’.
El 5 de juliol qui va pujar a
dalt de l’escenari va ser Joan Colomo, que un cop més va exhibir
la seva energia i un repertori on
no falta mai el sentit de l’humor.
La música va seguir el dia 7
amb Chicuelo, el 8 amb Gorka
Benítez Trio i el 9 amb Raquel
Lúa i Paula Peso.

Els dies 10 i 11 van arribar
dos concerts molt esperats. Primer va ser el del cantant de La
Bisbal d’Empordà, Sanjosex.
L’empordanès va presentar el
seu darrer disc, ‘Dos somnis’, que
va anar acompanyat d’un ampli
repàs d’altres cançons que van
ser molt aplaudies pel públic.
L’endemà va ser el torn d’una de
les grans artistes catalanes, Marina Rossell, que amb les entrades esgotades va oferir un recital a l’alçada del seu talent.
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Juliol 2020

veïns en línia

Crit d’alerta de Nou Barris
Entitats del districte demanen un Pla Social per combatre els efectes de la pandèmia

Foto: ACN

ECONOMIA/ Nou Barris ha estat, juntament amb Horta-Guinardó, el districte de
la ciutat que més ha acusat els efectes del
coronavirus. Cinc dels seus barris són dels
més afectats del conjunt de Barcelona i
només dos estan per sota de la mitjana de
la ciutat. És per això que la Coordinadora
d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou
Barris ha fet un crit d’alerta a les autoritats
perquè es posin a treballar en un Pla Social específic per al districte. I és que
aquesta plataforma considera que, fins
ara, “s’ha constatat que la salut té més a
veure amb el codi postal que amb el codi
genètic” i “que les rendes baixes, les condicions laborals i d’habitatge i la insuficiència dels serveis públics afecten
negativament la salut”.
En aquest sentit, des de la Coordinadora creuen que el districte necessita tenir
“uns serveis socials que garanteixin una
bona atenció a tothom i recursos per cobrir les velles i noves carències” i, de forma
paral·lela, reclama “mesures per fer front al
problema de l'habitatge”. Les entitats denuncien que “les malalties i les morts són
només una part del drama que s'ha mostrat durant el confinament” i que ha tornat
a quedar demostrat que el vell lema reivindicatiu No és pobresa, es injustícia encara és ben vigent al segle XXI.
Igualment, la Coordinadora apunta
que en els moments més durs, Nou Barris
ha respost com ha fet sempre: amb la solidaritat veïnal, que considera “la principal
força del districte”. Des del suport individual fins a la creació i consolidació de les
Xarxes de Suport Mutu, aquestes iniciati-

Denuncien que hi hagi uns
13.000 pisos buits en plena crisi
HABITATGE/ La FAVB ha denunciat que en “plena crisi” social i econòmica causada per la pandèmia del coronavirus
a la ciutat hi hagi pisos buits.
L’entitat recorda que el 2018 l’Ajuntament va presentar un estudi on, tot i que es va demostrar que hi havia
menys pisos buits del que es creia, es reflectia que uns 13.000
habitatges de la ciutat estaven sense ocupar. Des de llavors,
lamenta la FAVB, “el silenci sobre els habitatges buits s’ha
fet norma”, al mateix temps que critica la resposta de les administracions per solucionar aquest problema“ha estat gairebé nul·la”. Segons els càlculs de la FAVB, si d’aquests 13.000
pisos, s’hagués pogut canviar la situació de 5.200, s’hauria
“resolt el problema de les famílies a la taula d’emergència”.
“TOTALMENT IMMORAL”
D’altra banda, la FAVB també denuncia el paper que està fent
la patronal dels habitatges turístics, Apartur, a qui acusa de
preferir “tenir pisos buits a què hi visquin ciutadans vulnerables”. En paral·lel, acusa Apartur d’haver passat de la predisposició durant l’inici de la pandèmia de destinar 200 pisos a famílies que estaven en pensions a, finalment, no haver cedit ni un immoble i conclouen que és “totalment immoral” que a la ciutat “les administracions no facin res” per
aconseguir que algunes famílies puguin viure en pisos buits.

ves han servit per “arribar allà on els serveis públics eren insuficients”.
Per tot plegat, les entitats consideren
que cal “actuar per revertir la situació” i exigeixen que “tots els centres públics obrin
urgentment i treballin a ple rendiment”. La
Coordinadora considera inadmissible que
durant els mesos d’estiu els Centres d’Atenció Primària (CAP) no obrin les seves
portes en l’horari habitual, perquè “la pandèmia no està superada i ha quedat molta
gent sense una atenció sanitària suficient”.
De la mateixa manera, exigeixen un
pla clar d’obertura d’escoles que tingui en
compte la situació social i familiar dels infants i que requereix una atenció com-

Les entitats destaquen
la solidaritat veïnal,
la principal força del
districte des de sempre
pensatòria del temps perdut i uns serveis
socials que garanteixin una bona atenció
a tothom i recursos per cobrir les velles i
noves carències.
Les reivindicacions de la Coordinadora
acaben denunciant que “hem tornat al
malson de la crisi” i exigint les administracions que “elaborin amb urgència un pla
de xoc contra tots els impactes de la pandèmia”, cosa imprescindible, consideren,
“perquè la injustícia no es perpetuï”.

Reclamen solucions per
als acomiadats de Nissan
OCUPACIÓ/ La Taula Veïnal Metropolitana (un organisme
format per la FAVB i federacions d’associacions de veïns
de municipis com Montcada i Reixac, Santa Coloma i Badalona, entre altres) ha denunciat el tancament de les plantes de l’automobilística japonesa Nissan a Catalunya i ha
reclamat “solucions” per als milers de treballadors afectats,
3.000 de forma directe i més de 20.000 de forma indirecta.
De la mateixa manera, l’entitat demana a les administracions “un pla industrial de futur no només per al sector de l'automòbil, que s'ha de transformar també per la
crisi climàtica, sinó també una mirada integral i de llarg
recorregut cap al sector industrial”.
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Les entitats urgeixen a posar fi a la
“dinàmica creixent de desigualtat”
SOCIETAT/ El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), Lafede.cat-Organitzacions per a la
justícia global i la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de
Barcelona (FAVB) van demanar, el
passat mes de maig, que el Pacte
per Barcelona s’obrís a la participació de tots els actors socials i
mediambientals de la ciutat. Ara,
després de gairebé dos mesos de
treballar conjuntament, han presentat un document que marca
les mesures a aplicar per sortir de
la crisi socioeconòmica derivada
de la pandèmia del coronavirus.
Aquest document ha comptat
amb la col·laboració de més de
vint entitats i federacions, i ja s’ha
fet arribar a la mesa del Pacte per
Barcelona. L’objectiu principal que
es marquen les agrupacions implicades és posar fi a la “dinàmica
creixent de desigualtat i vulnerabilitat d’amplis sectors socials”, un
fet que, a més, “dona l’esquena a la
sostenibilitat” de la ciutat, segons
denuncien des de la FAVB.
Per aconseguir aquesta meta,
les entitats tenen clar que “la resposta a la crisi no pot ser la mateixa que l’anterior”, originada
l’any 2008, ja que consideren que,
en aquella ocasió, la reacció de les
administracions no va servir per
solucionar des de l’arrel els problemes plantejats. En aquest sentit, creuen que no es pot tornar a
“repetir l’error” de centrar-se en la
recuperació d’uns sectors econòmics determinats a costa de permetre que “augmentin les
desigualtats socials, la precarietat
en el treball i, en conseqüència, la

vulnerabilitat de les persones i de
les famílies”.
És per això que, per superar
aquesta nova crisi, asseguren que
cal apostar per “les economies
que valoren la permanència, l’arrelament en el territori, la cura
pel medi ambient i els valors socials”, per davant d’un model que
s’ha demostrat insostenible arran
de la pandèmia. Una situació d’emergència que, tal com assenyalen les entitats, també ha posat de
manifest “la falta de recursos en
habitatge social, sanitat i educació”, una mancança que cal revertir “si volem una societat justa”,

REIVINDICACIÓ/ La Confederació
de Federacions d’Associacions de
Veïns de Catalunya (CONFAVC)
va convertir-se en l’altaveu dels
veïns per sumar-se a les reivindicacions del Dia de l’Orgull
LGBTIQ+, que es va celebrar el passat diumenge 28 de juny.
La CONFAVC va voler refermar el seu compromís de continuar creant projectes de sensibilització i coneixement, promovent la igualtat de drets, seguir
donant visibilitat a les accions que
aquest col·lectiu faci a Catalunya
i continuar rebutjant i censurant
totes les accions que vulnerin els
drets o que oprimeixin aquest
moviment.

Una cinquantena
de veïns protesten
contra el 5G

“La resposta
a la crisi no pot ser
la mateixa que
l’anterior”

TECNOLOGIA/ Prop de mig centenar de persones van concentrar-se a la plaça de Catalunya el
passat 24 de juny, dia de Sant
Joan, per protestar contra la futura implantació de la xarxa 5G.
Convocats per la FAVB i Ecologistes en Acció, van demanar
que es postposi l’arribada d’aquesta tecnologia fins que es
puguin assegurar garanties i un
control rigorós. Les entitats també denuncien que amb el 5G hi
ha un augment de les emissions
i de la contaminació electromagnètica, que afecten especialment les persones electrosensibles, i que suposa un risc per
a la salut pública.

afirmen des de la FAVB. En definitiva, recorden que “és intolerable
que aquestes desigualtats socials
colpegin especialment els infants
i les persones més grans”, essent
la tercera edat el col·lectiu que
més ha patit, també, l’impacte de
la Covid-19.
Sigui com sigui, les entitats
socials valoren positivament la
creació del Pacte per Barcelona,
però creuen que els actors econòmics que hi participen volen
restablir el sistema d’abans de la
pandèmia, objectiu que han deixat clar que no comparteixen.

Els professionals de la salut exigeixen
millores per a l’Atenció Primària
SALUT/ La FAVB ha volgut sumar-se a les
reivindicacions del personal sanitari i ha
publicat un comunicat dirigit a la Generalitat, l’Ajuntament i el Consorci Sanitari de
Barcelona, amb una sèrie de reclamacions
i millores necessàries per als Centres d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat.
La federació considera que encara avui
hi ha “una situació insostenible” en molts
dels centres de la ciutat, alguns dels quals
esperen un canvi de lloc per tenir unes instal·lacions dignes on poder atendre els pacients. La FAVB assegura estar indignada
per “la deixadesa de les administracions en
proporcionar i cobrir les necessitats bàsiques de la població” i perquè aquestes
només reaccionen quan veuen que veïns i
personal sanitari es mobilitzen.

Les entitats veïnals
s’afegeixen
al Dia de l’Orgull

Per tot plegat exigeixen solucions provisionals immediates per a aquells centres
en condicions més precàries i planificació
urgent d’espais definitius; que s’informi de
forma exhaustiva de quins i quants espais
físics hi ha a la ciutat per prestar aquests
serveis; que hi hagi un control fiable del
personal (metges/ses, infermers/es, personal administratiu,...) en cada centre; que els
CAP tinguin pressupost, material i equip
per poder treballar dignament; que es tornin a posar en marxa les visites presencials,
les proves i exploracions que es van interrompre durant la pandèmia i que es posin
en marxa processos de gestió compartida
entre professionals i veïns, per tal de saber
quines són les necessitats que presenta
cada barri o cada zona.

La seu de la FAVB
recupera els seus
horaris habituals
SERVEIS/ Des del passat dimecres 1, la seu de la FAVB (al número 8 del carrer Obradors, al districte de Ciutat Vella) ha recuperat els seus horaris habituals d’atenció a veïns i entitats.
Així, de dilluns a dijous estarà obert entre les 10 del matí i les
2 del migdia i les tres i les set de
la tarda, mentre que els divendres
només ho estarà de 10 a 2. La
FAVB també ha anunciat que
durant tot el mes d’agost el local
romandrà tancat per vacances.
En cas de voler reservar una
de les sales per celebrar reunions, cal escriure un correu electrònic a favb@favb.cat o bé trucar
al 93 412 76 00.
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El Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera ha estrenat el seu nou ascensor que serveix per salvar el desnivell que hi ha entre el carrer Saturnino Calleja i l'accés al mercat pel carrer Trueba.
A l’ascensor hi caben 10 persones. Abans s’havien enderrocat les restes de l’antiga escala.

L’Ajuntament insta els veïns
a comprar als petits comerços
CAMPANYA4L’Ajuntament va
presentar a finals de juny una
campanya publicitària amb el
lema ‘Compra a prop’ per fomentar el comerç de proximitat
i la restauració dels barris entre
els veïns amb l’objectiu de començar a mitigar la crisi provocada pel coronavirus.
Durant la presentació de la
campanya, el primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, va afirmar que “l’acte de solidaritat
més gran que pot fer avui un veí
amb l’economia local de la ciutat és prendre un cafè al bar de
sota casa o comprar en una botiga del districte”. Collboni, que
va explicar que la campanya té
un cost de 200.000 euros, va
afegir que “el comerç local fa que
els recursos es quedin a casa”.
La campanya, que era una
petició del sector, té com un
dels seus pilars la reivindicació
dels valors que el petit comerç
aporta a la ciutat, com ara la cohesió social, la convivència, la seguretat o el model urbanístic. Per
la seva banda, el president del

Chacón:“El comerç tradicional
perilla si no es reformula”

ACN4La consellera d’Empresa
i Coneixement, Àngels Chacón,
ha reconegut que el sector del
petit comerç ha estat un dels que
més ha patit l’aturada per la
crisi del coronavirus i ha calculat que un 30% de les botigues de
Catalunya poden tenir dificultats
“en els pròxims mesos”.
Chacón, en unes declaracions fetes al fòrum Barcelona
Tribuna, també ha alertat que “el
comerç tradicional està en perill
si no s’acaba reformulant arran
del coronavirus”. Segons la consellera, la pandèmia ha canviat

els hàbits de consum, ja que ha
impulsat la digitalització i el comerç electrònic.
En paral·lel, Chacón també
creu que ara els negocis patiran
la caiguda de la demanda a
causa de la “disminució del poder adquisitiu” de la ciutadania,
una situació que arribarà després del tancament de tres mesos que molts comerços han patit. Per últim, la consellera considera que aquesta crisi és molt
diferent de la del 2008 i que ara
farà falta “una despesa pública
sense precedents”.

La campanya es va presentar el 24 de juny. Foto: Jordi Bataller/ACN

Gremi de Restauració, Roger
Pallarols, destaca que la campanya és molt positiva perquè
“és més imprescindible que mai
reactivar el consum local”.
CAIGUDA DE LA CLIENTELA
La campanya arriba després que
la Fundació Barcelona Comerç
alertés que l’afluència de clients al

comerç local ha caigut entre un
10% i un 30% al conjunt de la ciutat en comparació amb les xifres
prèvies a la pandèmia del coronavirus. Això, segons el mateix estudi d’aquesta entitat, ha fet que
les vendes s’hagin reduït un 25%
en la meitat de les botigues.
Aquest escenari ha provocat que
el 3% de les botigues hagin tancat.

Chacón, en una compareixença al Parlament. Foto: Aina Martí/ACN
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Ajudes | Volen que Colau comparegui en Comissió extraordinària

Els portaveus dels cinc grups de l’oposició (JuntsxCat, ERC, Cs, PP i Barcelona pel Canvi) van
registrar a principis d’aquest mes una petició perquè l’alcaldessa Ada Colau comparegui en una
Comissió extraordinària per acordar les ajudes per als clubs per superar la crisi de la Covid-19.

Un estiu sense Històrics:
els tornejos s’ajornen
Pau Arriaga
EL GUINARDÓ
Des del passat dimarts 7 és un fet:
aquest estiu no es jugaran la 35a
edició de l’Històrics i la 6a edició
de l’Històrics Femení. El Martinenc, organitzador d’ambdues
cites (la masculina s’hauria de jugar entre finals d’aquest mes i
principis d’agost, i la femenina a
principis de setembre) va confirmar que per “la situació atípica
que hem viscut en aquest inici
d’any, que ha obligat a suspendre
competicions” les ajorna a l’estiu
de l’any que ve.
De fet, el vigent campió del
torneig masculí, el Terrassa, i
habituals de la cita, com el Sant
Andreu i l’Europa encara no han
acabat la temporada 2019-20
(han de jugar el play-off exprés
d’ascens a Segona B entre els dies
18, 19 i 25 d’aquest mes a Badalona), de manera que l’organització també s’hauria trobat amb
problemes a l’hora de poder re-

El Lima-Horta tanca la plantilla
amb tres renovacions més

Eliana Soriano, Cristina
Pujol i Cristina Soriano
se sumen al llistat de renovacions del Lima-Horta de
Sergio Manzano de cara al curs
que ve. Amb aquestes tres extensions de contracte, el club
salmó dona la plantilla de la
temporada 2020-21 per tancada.
El roster amb el qual treballarà Manzano s’assemblarà molt
al que ha tingut les darreres

temporades. Maria Martiáñez,
Vane Verbo, Paula Tutusaus,
Àngels Ferrer, Nairín de la Torre i les tres jugadores esmentades anteriorment formaran el
nucli dur del conjunt del Virolai.
L’equip es reforça amb Carmen
Villalobos, que arriba dels Hartford Hawks de Connecticut,
Anna Gamarra, ex de Ball State
Cardinals, i Xènia Artiga, fins ara
al Barça-Santfeliuenc.

El Martinenc d’Hugo
González pren forma

El Terrassa és l’últim campió masculí. Foto: Alex Gallardo / Històrics

unir un total de 12 participants
per a aquesta 35a edició.
En aquest sentit, l’organització admet que fins i tot va arribar
a plantejar-se un torneig de format més reduït (el femení, de moment, reuneix quatre equips),
però va descartar aquest extrem,
igual que canviar la data per al
mes de setembre, ja que molt probablement els clubs estaran ulti-

mant la pretemporada per començar les seves respectives lligues 2020-21.
El comunicat de l’organització dels Històrics acaba desitjant
el millor a la família del futbol català i expressant la voluntat que
l’estiu del 2021 sigui possible
tornar a disputar un campionat
que s’ha jugat de forma ininterrompuda des del 1984.

Si a principis del mes
passat Hugo González
anunciava la seva renovació com a head coach del
Martinenc d’EBA (la 2020-21
serà la seva desena temporada a
la banqueta vermella), les setmanes posteriors a l’anunci han
servit per perfilar l’equip.
El capità Borja Pascual, l’escorta Ángel García (un dels referents ofensius de l’equip) i l’aler
senegalès Aly Gueye han estat els

primers que amplien la seva vinculació amb el club del Guinardó.
MOVIMENTS AL FEMENÍ
De la mateixa manera, a finals del
mes passat van intensificar-se
els moviments de mercat per al
sènior femení. El tècnic, Enric
Mateo, també repetirà a la banqueta i han ampliat els seus contractes jugadores com Marta Figuerola, Sandra Vives, Bea Rubio
i Carolina Gomà, entre altres.
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| Sword Art Online
La famosa saga de jocs de rol creada per l’empresa japonesa Bandai Namco té
una nova entrega: Sword Art Online. Alicization Lycoris. Per a PC, Xbox One i PS4.

Famosos

No t’ho perdis

La Laia de Porca misèria o la Lídia de La Riera són
els dos personatges més populars d’Anna Sahun
(Barcelona, 1975), una de les cares conegudes de
la ficció de TV3. Però, deixant de banda la pantalla petita, aquesta actriu ha demostrat al llarg
d’uns vint anys de carrera que és tot terreny: ha
fet dues pel·lícules i ha convertit els escenaris en
la seva segona llar. Ha treballat amb directors
com Sergi Belbel, Jordi Casanovas o Joel Joan, la
seva parella i pare de les seves filles. A principis
d’aquest 2020, va formar part de Justícia, la darrera obra de Guillem Clua estrenada el mes de
febrer al TNC. Tot i que el coronavirus va obligar a
suspendre’n les funcions, la seva interpretació ha
estat un dels motius pels quals ha rebut el 46è
premi de teatre Memorial Margarida Xirgu, que
atorguen l’Agrupació Dramàtica de Barcelona i
l’Ajuntament de Molins de Rei.

CosmoNits
Tornen les CosmoNits del CosmoCaixa, un cicle de sessions nocturnes de cinema a la fresca. Tots els dijous del
2 de juliol al 27 d’agost, a les deu de la nit, els amants de
les pel·lícules de ciència-ficció tenen una cita al CosmoCaixa de Barcelona. Per només sis euros, podran accedir
a l’interior del museu, visitar l’exposició temporal i gaudir de pel·lícules com ¡Olvídate de mí!, Próxima o El viaje
de Chihiro, entre altres grans títols. Les projeccions, com
sempre, es fan a la plaça de la Ciència, però aquest cop
s’han hagut d’adoptar diverses mesures de seguretat.

Llibres
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Ser actriu de televisió, teatre i cinema

Sobretot per ‘Porca Misèria’ i ‘La Riera’, sèries de TV3

Guanyar el premi Memorial Margarida Xirgu

QUÈ HA FET

Han valorat el seu paper a l’obra ‘Justícia’, de Guillem Clua
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A LES XARXES

Teatre

N

La fitxa

Felicitacions del món del teatre

Molts companys de professió li han donat l’enhorabona

Música

Pelis i sèries

Els invisibles
Andreu Farràs i altres

Assedegats
Oriol Broggi

Desconfination
Stay Homas

Dónde estás, Bernadette
Richard Linklater

Andreu Farràs s’ha envoltat de cinc periodistes més per escriure Els invisibles: Pau
Farràs (el seu fill), Inma Santos, Gemma
Varela i Andrea Vargas. Aquest llibre ofereix un retrat de la immigració a Catalunya
a través d’entrevistes a una trentena de
testimonis, que expliquen per què van
marxar dels seus països, com van arribar
i com els ha canviat la vida tot plegat.

La Perla 29 torna a la càrrega aquest juliol. Dins de la programació del Festival
Grec 2020, la companyia presenta Assedegats, una obra de Wajdi Mouawad dirigida per Oriol Broggi. Es tracta d’una
peça que s’endinsa en la complexitat de
l’adolescència i de la transició cap a l’edat
adulta a través de tres personatges.
Al Teatre Biblioteca de Catalunya.

El trio que es va fer famós des d’un balcó de l’Esquerra de l’Eixample durant el
confinament ha presentat la seva primera
mixtape. Sota el títol Desconfination, els
Stay Homas han publicat les seves cinc
cançons més aclamades pel públic, amb
col·laboracions amb Judit Neddermann,
El Kanka, Oques Grasses i Nil Moliner. Tot,
mentre preparen un disc per a la tardor.

Cate Blanchett protagonitza la nova
pel·lícula de Richard Linklater (autor i director de Boyhood). A Dónde estás, Bernadette, Blanchett dona vida a una mare
agorafòbica que fuig de casa sense deixar rastre just quan havia d’emprendre un
viatge a l’Antàrtida amb la seva família.
El film és una adaptació del llibre homònim, escrit per Maria Semple.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Davant del sol i la calor, seny
i

SALUT

n un any en què hem estat més hores que mai tancats a
casa, és normal que, ara que es pot, el cos ens demani
sortir al carrer i que ens toqui el sol, malgrat que això impliqui passar molta calor. Tot i que és cert que estar a l’aire
lliure ens comporta molts beneficis, no podem perdre de vista el perill que suposa l’exposició a la radiació solar i a les altes
temperatures. En aquest sentit, el Departament de Salut de la
Generalitat recorda que “només quinze minuts d’exposició a
les radiacions ultraviolades ja poden danyar la pell”.
Per prevenir tant els problemes a la pell com els cops de
calor, és important evitar l’exposició directa al sol durant les
hores de més calor –entre les dotze del migdia i les quatre de
la tarda–, buscar les zones d’ombra i hidratar-se freqüentment. També és útil portar gorra o barret, ulleres de sol (els
ulls també pateixen amb el sol) i, si vas a la platja, un para-sol.
I, evidentment, les cremes de protecció solar són les nostres millors aliades durant l’estiu. Cal aplicar-se un protector
amb un factor adequat al tipus de pell (mínim, factor 15) vint
o trenta minuts abans de l’exposició al sol i cada dues hores,
després de cada bany o si se sua molt.

E

Les claus
PITJORS HORES
HIDRATACIÓ
ACCESSORIS
PROTECCIÓ

Cal evitar exposar-se al sol durant les hores
de més calor, de dotze del migdia a quatre de la tarda
Quan fa tanta calor, és encara més important que
normalment hidratar-se amb molta freqüència
Gorres, barrets i ulleres de sol són bons aliats durant l’estiu,
sense oblidar el para-sol quan anem a la platja
Cal posar-se crema solar 30 minuts abans de l’exposició
al sol i cada 2 hores, després de cada bany o si suem molt
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