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HABITATGE4130 desallotja-
ments a Barcelona en només
una setmana. Aquesta és la pri-
mera xifra impactant que va
deixar la represa dels desnona-
ments del mes de setembre  des-
prés de l’aturada provocada pel
coronavirus, segons va denun-
ciar el portaveu de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
a la ciutat, Santi Mas de Xaxàs,
en declaracions a l’ACN. “Abans
de la pandèmia, hi havia uns cin-
quanta desnonaments a la set-
mana”, va afegir Mas de Xaxàs,
que va alertar que acaba de co-
mençar “una tardor dantesca”.

Davant d’aquesta situació,
membres de la PAH es van con-
centrar a les portes de la delega-
ció del govern espanyol a Barce-
lona el passat dia 21 per dema-
nar “mesures reals que aturin
tots els desnonaments”, en pa-

raules del seu portaveu. “Sí que
es pot, però no volen”, deien les
pancartes dels manifestants, que
reclamaven suspendre els des-
allotjaments fins a finals de 2021.

Precisament, l’endemà va
entrar en vigor la llei de regula-
ció del preu dels lloguers apro-

vada al Parlament de Catalunya
el 9 de setembre, una victòria del
moviment social encapçalat pel
Sindicat de Llogateres. La nova
llei, que ja s’aplica a Barcelona i
59 ciutats catalanes més,  impe-
deix que els nous contractes su-

perin l’índex de referència de
preus de lloguer fixat per la Ge-
neralitat. En la mateixa línia, si
el llogater està pagant un preu
superior a l’índex, podrà exigir
una rebaixa i, en cas que estigui
pagant un preu inferior a l’índex,
el propietari no podrà apujar-lo. 

Si bé la regulació dels lloguers
ha estat celebrada com una gran
fita, els defensors del dret a
l’habitatge són conscients que el
problema encara està damunt la
taula. “Amb o sense regulació de
lloguers, els fons voltors conti-
nuen trepitjant drets”, deia el
compte de Twitter del Sindicat
de Llogateres fa uns dies, men-
tre denunciaven el desnona-
ment de dues dones amb dues
criatures, veïnes de la ciutat.
“La responsabilitat és de l’Estat,
que ha d’aturar ja aquesta sag-
nia”, concloïa el missatge.

Tornen els desnonaments
» Barcelona va sumar 130 desnonaments en 7 dies després de l’aturada pel coronavirus

» “Abans de la pandèmia n’hi havia uns cinquanta a la setmana”, alerta el portaveu de la PAH

La PAH ha protestat recentment davant la delegació del govern espanyol. Foto: Jordi Bataller / ACN

AJUNTAMENT4Enmig de l’o-
nada de desallotjaments que
afecta la ciutat, l’Ajuntament
ha reivindicat la seva unitat
antidesnonaments, creada fa
més de quatre anys. Segons la
regidora d’Habitatge, Lucía
Martín, el consistori va acon-
seguir “que s’evitessin el 90%
dels desnonaments” previstos
entre el 14 i el 20 de setembre,
“dades equiparables a una
setmana normal”, tal com va
recollir l’ACN. “Dels 82 des-
nonaments previstos, se
n’han executat 10”, va con-
cretar Martín, amb unes da-
des que no es corresponen

amb les que assenyalen enti-
tats com la PAH.

Però Ajuntament i movi-
ments socials sí que coinci-
deixen a reclamar al govern de
Pedro Sánchez més protecció
davant els desnonaments. “És
inacceptable que en plena
pandèmia grans propietaris
tornin a desnonar famílies
vulnerables”, deia l’alcaldessa
Ada Colau el dia 25. En aquest
sentit, instava a emparar totes
les persones vulnerables, tam-
bé les que ja ho eren abans de
la pandèmia, i no només les
que han quedat en situació
precària arran de la Covid-19.

La unitat antidesnonaments
del consistori n’evita “el 90%”

Sindicat de Llogateres:
“La responsabilitat és
de l’Estat, ha d’aturar 
ja aquesta sagnia”
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www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

La lupa

per @ModernetdeMerda

Inhabilitar la minoria nacional

A Quim Torra se l’ha expulsat de la pre-
sidència de la Generalitat per haver reti-
rat tard (!) una pancarta (!) en què es re-
clamava la llibertat de presos polítics (!)
reconeguts per les més reputades entitats
internacionals (!) enmig d’un període
electoral. Per més que es pensi que la neu-
tralitat institucional hi obligava, els qua-
tre senyals d’exclamació són tan eixor-
dadors que és difícil afegir-hi alguna
cosa més. 

Però sí, encara s’hi pot
afegir alguna cosa més, i és el
perquè real d’aquesta inha-
bilitació. Perquè no té res a
veure ni amb la pancarta, ni
amb els terminis, ni amb l’a-
bast de la transgressió. 

A Quim Torra se l’ha inhabilitat per-
què aquell anodí acte de desobediència,
menor des de tots els punts de vista, el va
perpetrar el màxim representant de la mi-
noria nacional catalana. És tan senzill i greu
com això. Si l’hagués fet algú altre sense
aquest biaix nacional (com de fet, ja ha pas-
sat altres vegades en casos similars), el
greuge s’hauria saldat amb una sanció eco-
nòmica i cap a casa. Potser ni s’hauria po-
sat en marxa la maquinària judicial.

Però, en aquest cas, la persona que
desafia (?) el règim forma part de l’eter-
na amenaça per l’Estat, és el cap de la tri-
bu que cal mantenir a ratlla, la pedra a la

sabata que convé extreure com sigui. I per
aquest motiu, per pertànyer al col·lectiu
que pertany, Quim Torra ha estat expulsat
de la Generalitat després d’haver mig des-
obeït la Junta Electoral Central amb
una pancarta descafeïnada en què es mig
desobeïa a si mateix.

La justícia no és igual per a tots a Es-
panya. Ho sabem nosaltres i ho sap Es-
panya. Ho sap Carrizosa i tots els que di-

lluns feien veure que la decisió del Su-
prem era l’adequada; del primer a l’últim
saben perfectament que la desproporció
és absoluta, que s’aplica el dret penal de
l’enemic amb total impunitat, i que a ells,
en una situació idèntica, mai de la vida els
hauria tocat abandonar els despatxos de
la Generalitat.

Però aquesta clamorosa injustícia,
contrària als drets més fonamentals, els és
ben igual, perquè quan el teu objectiu és
esclafar una minoria nacional sols passar
per alt aquests simbolismes ètics i morals.

Com bé diu Gonzalo Boye, a Espanya
no es respecten els drets de la minoria

nacional catalana en termes de llibertat,
democràcia, igualtat, Estat de dret i
respecte dels drets humans. No només
no es respecten, sinó que es dona per
descomptat que no es respectaran. I no
només es dona per descomptat que no
es respectaran, sinó que també es dona
per bo que anys més tard un tribunal in-
ternacional revoqui aquesta clamorosa
vulneració de drets. Perquè, quan això

passi, l’atac ja estarà més que
amortitzat i l’objectiu més
que complert.

Vivim dins d’aquest
monstre (no gaire diferent
d’altres monstres amb forma
d’estat) i pinta que encara
haurem de viure-hi una tem-

porada llarga. Mentre hi siguem, el mí-
nim exigible és que siguem conscients
del que implica ser una minoria nacio-
nal a Espanya i que no deixem de de-
nunciar arreu la vulneració constant de
drets bàsics que això suposa. I quan par-
lo d'arreu parlo també de casa nostra. So-
bretot, de casa nostra.

En aquesta nació nostra tan turmen-
tada pels eufemismes i les metàfores, és ur-
gent deixar de banda la por, la prudència
i el què diran, i començar a dir les coses pel
seu nom. Com, per exemple, que el que es
va inhabilitar dilluns no va ser un presi-
dent, sinó una minoria nacional.

Si ho hagués fet algú altre sense aquest 
biaix nacional, el greuge s’hauria saldat
amb una sanció econòmica i cap a casa

Molt bé això que sur-
tin casos d’agressions

masclistes dins la CUP
per part de Quim Arrufat i surti gent,
genteta, a interpel·lar, criticar i re-
treure coses a les dones militants de
l’organització o al feminisme en ge-
neral. Quanta misèria. Tot el suport a
les víctimes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El problema del pacto
entre el Gobierno y

Ayuso no son sus efectos.
La razón por la que la gente salta
como un resorte es que es la muestra
perfecta de una forma versallesca de
gobernar las provincias que todo el
mundo conoce bien porque es el modo
default de la administración central.

@apuente

Entre quinze i vint ho-
mes violen una nena

de 14 anys!!! Aquesta és
una de les expressions més crues de la
violència masclista, i té lloc perquè se
sustenta en moltes altres formes més
subtils i que, fins i tot, estan norma-
litzades. Cal passar a l’ofensiva femi-
nista JA.

Trump surt pel seu pro-
pi peu de l’hospital i

agafa l’helicòpter que el
portarà a la Casa Blanca. No fa decla-
racions, però clarament posa per a les
càmeres i aixeca el dit gros. Molt bé.  El
missatge al país seria: “Soc fort, he
guanyat a un virus que no és tan greu
i torno a estar al timó de nou”.

@xescoreverter@EstradaLaia@MagrinyaJordi

Els semàfors

Centre Cívic Carmel
El Centre Cívic Carmel és un dels equi-

paments que hi ha darrere del Jazz Tast,
el cicle que combina música jazz i tapes
i que ha celebrat una nova edició. Des

del centre cívic es mostren molt satisfets
per com han anat tots els concerts. 

pàgina 6

Martinenc Bàsquet
El conjunt del Guinardó segueix demos-
trant la seva progressió i ha aconseguit
classificar-se per a la Final a Vuit de la

Lliga Catalana EBA. El primer rival dels
d’Hugo González serà el vigent subcam-
pió del torneig, el Club Bàsquet Mollet.

pàgina 12

Pícnic x Superilla
Pícnic x Superilla ha convocat, juntament

amb les plataformes Bici Rovira i Bici
Maragall, una bicicletada per al 17 d’octu-

bre per reclamar una superilla d’Horta
sense cotxes i carrils bici al túnel del Turó

de la Rovira i al passeig Maragall. 
pàgina 6
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Polèmica per un desnonament 
al Carmel previst per al dia 171
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González (Martinenc): “Som competitius 
i estarem a la zona alta a la lliga”

La renovada UA Horta 
de Valdés ja està en marxa

El Martinenc comença la fase 
final de la Lliga Catalana a Mollet

Bicicletada per dos nous carrils bici 
i una superilla “sense cotxes”
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Safata d’entrada

Vergonzoso que el Gobierno siga
permitiendo que los fondos buitre
sigan adjudicando viviendas a
precios de saldo. Vergonzoso que
permitan esas masivas campañas
de que todos los ocupas tienen
ánimo delictivo. No he visto en
los medios ni un caso que sea por
falta de recursos. Vergonzoso que
en medio de una pandemia, sin
tratamiento factible, dejemos a fa-
milias en la calle sin recursos. Ver-
gonzoso que hayamos normali-
zado el tema de los desahucios
para lucrar a los fondos buitre.

Recordad que estos fondos se
quedan con tu casa por falta de
pago a préstamos derivados por la
falta de trabajo, por una crisis, por
una enfermedad… Nadie quiere
perder su casa y más si tiene hijos.
Lo que no puede ser es que se que-
den tu vivienda, te dejen con la
deuda mensual y posteriormente
vendan esa vivienda a un fondo
que te llama, te acosa, acude a tu
domicilio y habla con tus vecinos
para humillarte. Ese fondo perte-
nece al mismo banco que en su día
te dio la hipoteca y que te decía
“tranquila, nosotros estamos con-
tigo”. ¡Mentira! Ese banco solo
quiere lucrarse, cerrar las viviendas
y esperar a la inflación otra vez
para venderlas con ánimo de lucro.

Vergonzoso
per Rasida Bakkali

Madrid és Espanya!
per Jordi Lleal 

“Madrid és Espanya dins d’Es-
panya. Què és Madrid sinó Es-
panya? Madrid no és de ningú,
és de tots. Aquesta Comunitat
no pot ser tractada com les al-
tres”. Aquestes asseveracions
egocèntriques, vorejant l’es-
perpent, de la senyora Ayuso,
presidenta de la Comunitat de
Madrid, no és que siguin fruit
d’un delirium tremens, són
una evidència de com el Ma-
drid oficial entén com s’ha de
tractar la resta de províncies i/o
comunitats de la perifèria. 

Aquesta concepció del po-
der queda reflectida en les car-
reteres i trens radials des del
quilòmetre 0 de la plaça Puer-
ta del Sol. Ho porten en el seu
ADN, tota la classe política i el
funcionariat, que són la co-
lumna vertebral d’aquest con-
cepte de país. Les CCAA són un
mer formulisme per aparentar
que s’ha descentralitzat, com si
en un arravatament de gene-

rositat es repartís el “cafè per a
tots” a comunitats que ni volien
ser Comunitats Autònomes,
inventant a correcuita les seves
banderes. 

No siguem ingenus, ha que-
dat demostrat que si els convé
s’aplica l’article 155 o altres for-
mes jurídiques perverses i ven-
jatives per poder anar “liqui-
dant” presidents de la Genera-
litat i terroritzant uns ciutadans
que volien votar apallissant-los
o portant davant dels jutges a
2.850 persones a les quals se les
imputa qualsevol mena de de-
licte per ser contraris a l’actual
estatus polític o ser indepen-
dentistes. 

Pregunta innocent: si el trac-
te a Madrid quan van mal dades
s’ha d’estendre per tot Espanya,
quan es podrà fer el mateix a
l’hora de repartir, a les provín-
cies de la perifèria, abundants
pressupostos per a moltes altres
coses? Madrid sempre guanya!

A les xarxes

@tonimunoz: Mainat acusó a su mujer
nada más despertar del coma. “Ha sido
ella, me ha querido matar”, confesó a la ni-
ñera de sus hijos desde la ambulancia.

@punsix: Absolta Tamara Carrasco. El jut-
jat considera que el seu missatge de
WhatsApp era només “informatiu” i que
no incitava a cometre desordres públics.

#CarrascoAbsolta

@ArnauTordera: Havíem d’acabar-hi la gira
aquest any. Ànims amb la prova, Sala Apolo,
desitjo que surti bé i la música en directe
pugui tornar a aquest històric equipament.

#ProvaPilotAL’Apolo #CasMainat

Les millors
perles

L’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, passarà uns dies a Montser-
rat per decidir si finalment dimiteix o no. En aquest temps de
descans, també aprofitarà per escriure una novel·la, segons ha

dit recentment a RAC1. Garrido havia anunciat la seva dimissió des-
prés que es filtrés un vídeo seu en estat d’embriaguesa.

El Regne Unit va deixar de registrar gairebé 16.000 casos
positius de coronavirus perquè el seu full d’Excel ja no ad-
metia més files. El primer ministre britànic, Boris Johnson,

ha explicat la situació referint-se a un error “tècnic”. Potser cal-
dria fer servir una altra base de dades, no?

Festa multitudinària sense mascaretes ni distàncies al Col·legi
Major Galileo Galilei, una residència d’estudiants de la Universi-
tat Politècnica de València (UPV). De moment, s’han detectat

120 contagis de coronavirus entre els participants. La UPV ha suspès
totes les classes presencials per als seus 20.000 alumnes.

El zoològic Lincolnshire Wildlife Park, a Anglaterra, ha ha-
gut d’aïllar cinc dels seus lloros per una raó sorprenent: in-
sultaven constantment els visitants. Aquests ocells van

entrar a viure al zoo a l’agost i, en aquest temps, han après
molts insults i se’ls han anat ensenyant els uns als altres.

Amazon Prime ha anunciat que farà una sèrie sobre la vida d’A-
mancio Ortega, el fundador d’Inditex i un dels homes més
rics del món. Des que s’ha sabut la notícia, les xarxes socials

s’han omplert de comentaris irònics i crítics amb l’empresari i la fu-
tura sèrie, que alguns consideren que hauria de dir-se “Zara al sol”. 
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MOBILITAT4Les plataformes ‘Ca-
rril Bici pel túnel de la Rovira, ‘Bici
Maragall’ i ‘Pícnic x la Superilla’
han convocat per al dissabte 17
d’octubre una bicicletada per rei-
vindicar un “barri més segur”
per a les bicicletes. Concreta-
ment, les tres entitats reclamaran
l’obertura d’un carril bici que tra-
vessi el túnel de la Rovira, un al-
tre per al passeig Maragall i una
superilla d’Horta “sense cotxes”.

La bicicletada començarà a
les 11 del matí des de la seu del
Districte i passarà per la ronda
del Guinardó, el passeig Maragall
i acabarà a la plaça Eivissa. Des
d’aquestes entitats fan una crida
a la participació, sigui en bicicleta
o patinet.

ASSIGNATURES PENDENTS
El cas de la superilla d’Horta ha
generat crítiques d’ençà que es  va
inaugurar, el setembre de l’any
passat. Des de llavors els veïns
consideren que no és prou res-

trictiva amb els cotxes i que el seu
disseny no ha permès que els
vianants tingui preferència, tot i
algunes millores que ha suposat.
De fet, a finals de l’any passat i
principis d’aquest ‘Pícnic x la Su-
perilla’ ja va convocar dues pro-
testes per denunciar que la supe-
rilla havia tingut poca incidència.

D’altra banda, pel que fa als
dos carrils bici, fa temps que

existeix la reivindicació. En el cas
del passeig Maragall les entitats
 –també associacions de veïns
d’altres barris – creuen que el
carril bici és molt necessari per-
què podria unir fins a quatre dis-
trictes. En el cas del Turó de la
Rovira, al juliol ja es va fer una
marxa per reclamar-lo i per rei-
vindicar que als túnels també hi
pot haver carrils bici.

Els veïns diuen que a la superilla hi ha massa trànsit. Foto: Twitter (@PicnicxSup)

Bicicletada per dos nous carrils
bici i una superilla “sense cotxes”
» Tres entitats convoquen un acte reivindicatiu per al 17 d’octubre
» Els carrils bici són els del passeig Maragall i el Túnel de la Rovira

Recollida de deixalles per fer
de Collserola un lloc més net

MEDI AMBIENT4El Centre de
Natura Can Soler va organitzar
el 27 de setembre una jornada de
recollida de deixalles a la Font
del Bacallà, emmarcada en la ini-
ciativa ‘Let’s clean up Europe’ i
que es va dur a terme juntament
amb el Consorci del Parc Natu-
ral de la Serra de Collserola,
l’Agència Catalana de Residus i
la Fundació Tres Turons.

Així doncs, durant la jorna-
da un grup de voluntaris es
van dedicar a recollir les deixa-
lles que hi ha a la zona de la
Font del Bacallà i van poder
comprovar la quantitat de bru-
tícia que la gent acaba generant
i que molt sovint va a parar a la

natura. La recollida es va poder
fer gràcies al material que va
subministrar l’Agència Catala-
na de Residus, entre el qual hi
havia bosses d’espigolar, sacs,
guants… També es va fer una
classificació de tots els residus
recollits i els voluntaris van po-
der proposar mesures per evi-
tar nous abocaments.

El ‘Let’s Clean Up Day’ és
una campanya de voluntariat
ambiental que pretén alertar
sobre la gran quantitat de resi-
dus que es llencen de manera
incontrolada als espais naturals,
fet que malauradament ha cres-
cut enguany amb l’ús massiu
que s’està fent d’ells.

MÚSICA4Diferents equipa-
ments i bars d’Horta-Guinardó
van acollir entre el 29 de setem-
bre i el 4 d’octubre una nova edi-
ció del Jazz Tast, un cicle musi-
cal i gastronòmic que combina
jazz i tapes. Per només dos euros
i mig el públic va poder gaudir de
diferents actuacions musicals i
una combinació d’una tapa i una
consumició. 

El tret de sortida es va fer al
Centre Cívic Matas i Ramis i va
tenir com a protagonistes Marian

Barahona i Federico Mazzanti,
mentre que l’endemà va ser el
torn d’Evil Rosebud al Centre Cí-
vic Teixonera. El plat fort va
arribar amb el cercatapes musi-
cal, una ruta per quatre bars
amb una tapa i una actuació di-
ferent a cada establiment. Van
tocar Alcalá Trio, Club Barcelo-
na, Helena Camps i Rai Paz i
Pausa Jazz Trio. La ruta va co-
mençar al bar Agreste i va acabar
al bar Els colors de l’Eva, a la bi-
blioteca del Carmel Juan Marsé.

El tram final del Jazz Tast va
tenir com a escenaris el Casal de
Barri Font d’en Fargues, on va ac-
tuar Mélodie Gimard, i el Casal de
Barri Can Travi, amb l’actuació de
Soul’s Trio. Per últim, la Sala Po-
livalent de Montbau va acollir el
concert del Viladomat Jazz Pro-
ject, i la terrassa de la Biblioteca El
Carmel-Juan Marsé va ser l’esce-
nari d’un jazztast de vermut amb
concert dels Boozan Dukes. Tam-
bé es van poder tastar les tapes que
s’havien ofert cada dia.

Dues joves voluntàries durant la recollida. Foto: Twitter (@argelagaserveis)

El districte s’omple de jazz

Habitatges | Desnonats d’un pis d’Oleguer Pujol
Els Mossos d’Esquadra van carregar el 17 de setembre contra desenes de persones

que intentaven impedir el desnonament de la família que vivia al pis del carrer Mülh-
berg (el Carmel) propietat d’Oleguer Pujol. El desnonament va tirar endavant.
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Max Zañartu / President del Districte i regidor d’ERC

Zañartu és una de les cares més joves d’ERC. Durant la conversa
insisteix en els reptes de mobilitat que té el districte i critica que 

“el govern entén la participació d’una forma unidireccional”

Els desnonaments tornen a
créixer. L’Ajuntament podria
fer més del que fa actual-

ment al respecte?
Podria fer més però és cert que els
serveis socials estan saturats i el
nombre d’habitatges per a situa-
cions d’emergència és pràctica-
ment nul. Hi ha un problema en-
dèmic i per solucionar-lo fan falta
més pisos de protecció social.

La crisi causada pel coronavirus
també fa més complicada la si-

tuació del petit comerç, que està
patint molt...
Hi ha la situació actual però el pro-
blema ve de fa temps, especial-
ment en barris com el Guinardó, on
hi ha molts locals buits, o la Teixonera.
Els plans del govern municipal per re-
activar el comerç no arriben.

Un dels grans projectes urbanís-
tics és el dels Tres Turons. Des
d’ERC es dona suport a les expro-
piacions per desencallar-lo?
El problema aquí és que s’ha avan-
çat molt poc en els últims anys. Les
expropiacions s’han de fer amb el
màxim consens possible però és
normal que hi hagi veïns que s’hi
posin en contra.

Un altre gran repte és la cobertu-
ra de la ronda de Dalt.
Vam demanar que es facin els pro-
jectes executius de les següents fa-
ses i, tot i que la situació econòmica
és la que és, és una feina que es po-
dria fer i no s’està fent.

Si parlem de mobilitat, la superi-
lla d’Horta ha generat queixes
des del primer moment per no ser
prou restrictiva.
És que només ha provocat una re-
ducció del trànsit del 13%. La xifra
parla per ella mateixa tot i la inversió
importantíssima que es va fer. El go-
vern no escolta el grup promotor
perquè entén la participació d’una
forma unidireccional.

No hi ha participació real?
Es va anunciar una taula de mobi-
litat i no avança, només es va fer una
primera reunió sense gaires resul-
tats. Ara estem pendents d’una se-
gona trobada, però hem de ser
nosaltres els que hem de pressionar
perquè es facin les reunions. 

Parlant de mobilitat, hi ha una pla-
taforma que aposta perquè es
faci un carril bici que travessi el Tú-
nel de la Rovira. ERC comparteix
la reivindicació?
Històricament hem reclamat el carril
bici al passeig Maragall però aques-
ta proposta és interessant. S’haurà
d’estudiar i que els tècnics diguin si
és viable o no.

Sobre la mobilitat de la ciutat,
ERC vol un peatge urbà per a
abans del 2022.
Posem aquesta data perquè s’acaben
les concessions de diferents auto-
pistes a mitjans de l’any que ve.  El pe-
atge no era a l’acord de govern
però ara els comuns el reclamen.

Acabem amb l’urbanisme tàctic,
que genera controvèrsia al govern.
Les mesures aplicades només re-
presenten un 1% de guany de l’es-
pai públic per als vianants. Calen can-
vis per arribar a un guany del 20%,
com ara la pacificació dels laterals de
les grans avingudes o que en els ca-
rrers de menys de 12 metres d’am-
plada la prioritat sigui per als vianants.

Albert Ribas
HORTA-GUINARDÓ

“La taula de mobilitat
no està avançant”

Perfil | Regidor abans dels 30
Max Zañartu és regidor d’ERC des de l’inici d’aquesta legislatura. És un dels joves valors dels
republicans, només té 29 anys, i és graduat en Ciències Polítiques i en Relacions Laborals per

la Universitat Pompeu Fabra. També és secretari del Consell de la Joventut de Barcelona.

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

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

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

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

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

La Renda Garantida de Ciutadani    
més de 137.100 pe
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SALUT4El Departament de Sa-
lut va explicar a principis de setem-
bre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Cata-
lunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat su-
posa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció pri-
mària, clau per ser la porta d’entra-
da al sistema sanitari del país.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIUTAT VELLA/ El moviment cooperativista barcelo-
ní, nascut a mitjans del segle XIX per combatre l’ex-
plotació del proletariat a mans del capitalisme indus-
trial, va fundar cooperatives obreres de consum sobretot
als antics pobles del pla barceloní: Sants, Poblenou, el
Clot o Gràcia. Al barri del Raval hi va aixecar projectes
d’intercooperació, com la Unió de Cooperatives per a
la Fabricació de Pastes per a Sopa, al carrer Aurora. Cons-
tituïda el 1920 com a cooperativa de segon grau, pro-
duïa per abastir la quarantena de cooperatives de con-
sum que la van fundar i, amb els excedents de la com-
pra mancomunada, va aconseguir oferir serveis socials,
culturals i educatius.

T’enamoren les places?
No et perdis aquestes tres

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

La Unió de Cooperatives:
testimoni del segle XIX

la Barcelona desconeguda 

La plaça del Sortidor 
és punt de trobada 

de veïns i veïnes que es
refugien en aquest lloc

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

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

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

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

Quan la Casa de la Lactància
acollia nens desemparats

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

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

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

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

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

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

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

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

L’extraordinari parc 
de Diagonal Mar

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

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

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

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

Sant Martí

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona



PANDÈMIA4L’àrea d’Econo-
mia, Treball, Competitivitat i
Hisenda de l’Ajuntament ha
editat la guia ‘Barcelona mai s’a-
tura. Guia pràctica de serveis’,
que té com a objectiu fer públi-
ques la cinquantena de mesures
impulsades des del consistori
per donar suport al teixit em-
presarial, comercial i empre-
nedor de la ciutat en el context
actual.

Així doncs, l’Ajuntament ha
especificat que distribuirà més
de 24.000 exemplars impresos

de la guia, que s’estructura en
cinc grans blocs, als mercats i co-
merços de la ciutat, especial-

ment als eixos comercials de
tots els districtes. També es po-
drà consultar i descarregar per
internet.

Per al tinent d’alcaldia Jau-
me Collboni, la guia és “una por-
ta d’entrada útil a tots els re-
cursos i serveis” que el consis-
tori ha posat a l’abast de treba-
lladors, autònoms, pimes i em-
preses “per donar-los suport
per formar-se, reorientar la

seva trajectòria professional,
donar un impuls al seu negoci o
donar forma a una idea inno-
vadora i emprenedora”. Coll-
boni també reivindica que du-
rant aquests mesos l’Ajunta-
ment ha treballat “enfocant tots
els recursos per minimitzar els
efectes de la crisi i afavorir la re-
activació de la ciutat per pre-
servar els llocs de treball, que és
la màxima prioritat”.

El Martinenc comença la fase
final de la Lliga Catalana a Mollet

Els equips de futbol del
districte es posen en marxa

FUTBOL4L’arribada de l’octubre
significa l’esperada arrencada
del curs per als equips de futbol
del districte. El Martinenc, per e-
xemple, ja ha començat el curs
2020-21 i ho ha fet de la millor
manera, amb un triomf per 2-1 al
Municipal del Guinardó contra el
CF Martorell en l’estrena del sub-
grup 2B de Primera Catalana.

Atlètic Sant Just, Can Vidalet,
Solsona i Mollerussa seran els

pròxims partits que jugarà l’equip
de Javi Gómez.

La renovada UA Horta de
Víctor Valdés, per la seva banda,
començarà el seu camí a Tercera
aquesta temporada el dia 18 a les
12 del migdia al Feliu i Codina
contra el Banyoles. Els blancs vi-
sitaran Peralada en el darrer par-
tit del mes, mentre que els pri-
mers reptes de novembre seran
Sant Andreu i Girona B.

El CV Vall d’Hebron, a punt
per a l’inici del curs 2020-21

El calendari està servit. El
CV Vall d’Hebron ja sap
que debutarà el pròxim

dissabte 13 al CEM El Carmel
contra el CAEP Soria. Serà el
primer partit a la Superlliga Fe-
menina 2 després que l’equip
descartés, el passat mes de juny,
l’ascens a Superlliga que s’havia
guanyat sobre les pistes.

La resta de compromisos del
primer mes del curs (després de

més de mig any d’aturada) per al
CVVH seran el derbi contra el
Barça i un altre partit a casa con-
tra el CD Heidelberg.

Els altres equips contra qui el
conjunt blau s’enfrontarà en
aquest curs seran el CCO 7 Pal-
mas canari, el CV Esplugues, el
CV Premià de Dalt, l’UBE l’Illa
Grau de Castelló, el Volei Grau de
Castelló i el Voley Ciutat Cide de
Son Rapinya, a les Illes Balears.

Waterpolo | La UE Horta debutarà a casa el dia 31
La UE Horta començarà el curs 2020-21 a Primera Divisió el pròxim dia 31 a casa
contra el Waterpolo Sevilla. L’equip forma part del grup A de la categoria, amb el 
CN Helios, el Premià, el Ciudad Lineal, el Rubí, el Colegio Brains i el CN Granollers.

Entre els dies 10 i 12 d’aquest
mes el Martinenc sabrà si la
temporada 2020-21 comença
amb un títol. Els d’Hugo Gonzá-
lez, campions del grup 8 de la Lli-
ga Catalana EBA (amb dues vic-
tòries contra el SESE i la UE
Sant Cugat) jugaran els quarts de
final d’aquesta competició el
pròxim dissabte 10 a partir de les
6 de la tarda a Mollet del Vallès.

L’equip vermell es veurà les
cares contra el vigent subcampió
de la competició i un conjunt que
el curs passat era un dels aspi-
rants a l’ascens a LEB Plata.

El sorteig ha volgut que el
Martinenc hagi de desplaçar-se
al Vallès Oriental per a aquest en-
frontament, però si els del Gui-
nardó superen aquesta elimina-
tòria, tant les semifinals com la
final es jugaran al Josep Mora de
Mataró. Els altres aspirants a la

Lliga Catalana són el CB Valls,
l’AE Badalonès, el CB Roser, el
CB Artés, la UE Mataró i el Sol
Gironès Bisbal Bàsquet.

Un cop s’hagi acabat la Lliga
Catalana, els de González tindran
uns dies per preparar el debut a
l’EBA, el pròxim dissabte 17 a
casa contra el CB Vic. La resta de
partits del mes seran contra el CB
Joventut Llucmajor (a Mallorca)
i a casa contra l’Almozara.

ESTRENA AJORNADA
Per la seva banda, el Lima va tan-
car la Lliga Catalana Femenina 2

amb un triomf i una derrota (no
va jugar la fase final) i en condi-
cions normals ja hauria d’haver
debutat a la Lliga Femenina 2,
però la Federació Espanyola de
Bàsquet va ajornar la primera
jornada, prevista per al primer
cap de setmana d’aquest mes.

Les de Sergio Manzano,
doncs, començaran la fase regu-
lar de la competició el pròxim dia
10 a Esplugues contra el Segle
XXI. El primer partit al Virolai,
doncs, serà una setmana més
tard contra el Basket Almeda, un
nouvingut a la categoria.

Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ

Un moment de la victòria contra el SESE. Foto: Martinenc
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Cor d’Horta | L’entitat celebra l’Oktober Digital Market
La Federació de Comerç Cor d’Horta va posar en marxa el 6 d’octubre un nou mercat
digital que s’allargarà fins al dia 10 i que ofereix una campanya d’ofertes dels comer-
ços del barri. El mercat digital ha estat batejat amb el nom d’Oktober Digital Market.

Esports

El comerç està patint la crisi causada per la pandèmia. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament edita una guia
sobre la reactivació econòmica

Joves dissenyadors ajudaran 
a reactivar el comerç

La guia es repartirà
als mercats i als
comerços, sobretot
als eixos comercials

INNOVACIÓ4Barcelona busca
reactivar el comerç dels barris
amb aportacions de joves talents.
En una iniciativa per donar una
empenta als negocis afectats per
la pandèmia batejada amb el nom
de ‘Dissenyem comerç’, l’Ajunta-
ment uneix escoles de disseny i ei-
xos comercials per dinamitzar el
comerç de proximitat.

La campanya comptarà amb el
talent d’estudiants de disseny,
moda, arts visuals, arquitectura o

audiovisual de les diferents esco-
les de disseny i indústries creati-
ves de la ciutat per rellançar l’e-
conomia local de la mà dels co-
merços. L’objectiu és que els es-
tudiants elaborin propostes a par-
tir d’una mirada “transversal i
transformadora” que inclogui te-
mes de comunicació, serveis, es-
deveniments o senyalització.

El primer eix comercial que
ja està treballant en el projecte és
el de Sants-Les Corts.
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El protagonista de L’endemà de la teràpia
passa sis dies amb un metge alternatiu en
un pis de l’Eixample. Quan torna, passa
una cosa inesperada, estranya i terrible que
ningú acaba d’entendre. El nou llibre de
Ramon Mas és una sàtira sobre les terà-
pies alternatives, els gurús i l’autoajuda,
però també una advertència sobre els pe-
rills de jugar amb forces que no controlem.

Llibres

L’endemà de la teràpia
Ramon Mas

Al Decameronde Boccaccio, deu joves fu-
gien de la pesta bubònica que afectava
Florència a mitjans del segle XIV. A l’obra
coordinada per Albert Arribas en plena
pandèmia del coronavirus, aquestes deu
veus són les de Carnevali, Comadira, Cu-
nillé, Dimitriadis, El Hachmi, Luri, Marín-
Dòmine, Morales, Novarina i Perejaume.

Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Decameró
10 autors, coordinació d’Albert Arribas

23 cançons. Pocs àlbums en tenen tan-
tes, però és que pocs àlbums són tan am-
biciosos com El regreso de Abba de Si-
donie. El novè disc del grup català com-
parteix títol i univers amb la novel·la que
va publicar Marc Ros, el cantant i com-
positor de la banda, el passat mes de
març. El disc inclou cinc col·laboracions
i el primer tema del grup en català.

Música

El títol no enganya: a Explota, explotaels
grans èxits de la cantant italiana Raffae-
lla Carrà són el fil musical constant. A la
nova pel·lícula de Nacho Álvarez, Ingrid
García-Jonsson es posa a la pell d’una jove
ballarina amb ganes de llibertat a l’Es-
panya de principis dels anys 70, un con-
text poc amic de la llibertat. Tot i això, la
protagonista perseguirà el seu somni.

Pelis i sèries

Explota, explota
Nacho Álvarez

El regreso de Abba
Sidonie

Festival Tangent 2020
El Festival Tangent és el festival cultural del districte de
l’Eixample de Barcelona. Aquest any, la proposta ha ha-

gut de canviar les nits de juliol pels vespres de tardor
per culpa de la pandèmia del coronavirus. La quarta

edició del Tangent, que va començar a mitjans de se-
tembre, continua activa i s’allargarà fins al 12 de no-

vembre, amb el gruix dels actes programats aquest oc-
tubre. Els escenaris d’aquesta iniciativa són els centres
cívics del districte: Ateneu Fort Pienc, Casa Golferichs,

Cotxeres Borrell, Casa Elizalde, Sagrada Família i Urgell.

Mig segle de vida dalt dels escenaris, comen-
çant com a part del moviment de la Nova Cançó
fins a integrar el cartell d’un festival tan eclèctic

i modern com el Primavera Sound. És evident
que parlem de Maria del Mar Bonet (Palma,

1947), una de les grans veus de la música en ca-
talà. La cantautora mallorquina ha mantingut

viva i present la tradició musical dels Països Ca-
talans, fins i tot en els moments més foscos per
a la cultura catalana. La seva versió de La Balan-
guera, l’himne oficial de Mallorca, és la més co-
neguda i, malgrat no ser himnes d’enlloc, algu-
nes de les seves cançons, com Què volen aques-
ta gent?, s’hi han acabat convertint. Als seus 73

anys, Maria del Mar Bonet no ha passat de
moda. Aquest mes d’octubre, el Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts (CoNCA) li ha ator-
gat un dels Premis Nacionals de Cultura 2020.

M A R I A  D E L  M A R  B O N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans cantants en català 
Ha mantingut viva la tradició musical dels Països Catalans

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Cultura 2020
És un reconeixement a més de cinquanta anys de trajectòria

Merescudíssim
Tothom admet que Bonet havia de rebre aquest guardó

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Crash Bandicoot 4
Crash Bandicoot 4: It's About Time va arribar el dia 2 al mercat per als

amants dels videojocs de plataformes. Per a PS4 i Xbox One.Viu en línia

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

OLFACTE I GUST

Els pacients positius de coronavirus rarament 
tenen mocs i mai tenen esternuts

FEBRE

MOCS I ESTERNUTS

PCR

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

i SALUT

Tothom ho deia quan començaven a arribar notícies de la
Xina a principis d’any: “El coronavirus és com una grip”. I, si
bé hem descobert que el seu impacte ha estat molt més

greu i cruel que el de la grip estacional, el cert és que els símp-
tomes de la Covid-19 s’assemblen molt als de la grip i als d’un
refredat comú. Tot i això, hi ha algunes formes de distingir-los.

Un dels símptomes més comuns en els malalts de coronavi-
rus i molt menys habitual en els altres dos casos és la pèrdua
del sentit de l’olfacte i/o del gust. En canvi, el coronavirus rara-
ment provoca mocs i mai provoca esternuts, segons ha dit l’ex-
perta en epidemiologia María Elisa Calle al diari El País. Un altre
símptoma molt comú en els pacients que tenen Covid-19 és la
febre; el problema és que també passa en el cas de la grip.
Amb tot, Calle alerta que fins i tot per als metges de família és
difícil distingir entre grip i coronavirus (mentre que diferenciar
aquestes dues malalties d’un refredat és relativament més sen-
zill). Per això, és imprescindible que, en cas de dubte, una per-
sona amb aquests símptomes truqui al seu CAP i demani fer-se
la prova PCR. I cal recordar que molta gent és asimptomàtica.

Coronavirus, grip o refredat?

La pèrdua del sentit de l’olfacte i/o del gust és un 
símptoma molt comú entre els malalts de coronavirus

Les claus

El coronavirus provoca febre en la majoria dels casos, el problema 
és que la grip estacional també, mentre que el refredat no

Una persona amb símptomes compatibles amb el coronavirus ha de 
trucar al seu CAP i demanar fer-se la prova PCR per sortir de dubtes



| 16

líniahorta.cat Octubre 2020 Pròxima edició: 10 de novembre


