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ESCENARI IMMILLORABLE
El Camp Nou acollirà
concerts del cicle que
organitza el Cruïlla pàg 10

COMERÇ pàg 12

L’Ajuntament insta els veïns
a comprar al comerç local

HOQUEI HERBA pàg 13

El Polo ja coneix els dos 
calendaris del curs que ve

AL WEB DE LÍNIA LES CORTS pàg 10

La votació popular per al
Cortsenc i Cortsenca d’Honor
arrencarà el pròxim 1 de juliol

ENTREVISTA pàg 7

Núria Marín: “La remuntada
d’aquesta crisi serà més
ràpida que l’anterior”

Ja són400elsveïnsque reben
menjarde laxarxad’aliments
La Xarxa de Suport de les Corts busca un nou local després que les peticions s’hagin doblat en un mes pàg 10
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Augment considerable
dels maltractaments
a la gent gran durant
el confinament

Quan
els avis
són les
víctimes
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L’Aurora amb l’Olga (voluntària) en un dels seus passejos i l’Antonio amb el Josep (voluntari) menjant xurros. Fotos: Amics de la Gent Gran

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·lu-
sió amb la qual els esperava a la
porta de l’escola i els demana-
va l’entrepà. Ho recorden tot.
Per això, i per un amor incon-
dicional, molts cops la gent
gran no denuncia el seu mal-
tractador, 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 publi-
cava recentment la Diputació de

Barcelona, la violència contra la
gent gran ha augmentat durant
el confinament. Des de la sego-
na 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

un total de 112 casos. A més, l’in-
forme de la Diputació mostra que
el perfil de persona gran mal-
tractada és en un 80% de les si-
tuacions 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 víc-
tima i les tipologies més fre-
qüents d’agressions són psicolò-
giques, de negligència i econò-
miques”, confirma l’estudi.

Les xifres parlen per si soles.
L’any 2019 la Diputació va de-
tectar 392 casos de persones en
situació de maltractament –en
un estudi de 42 municipis–.
298 eren dones (76%) i 94 ho-
mes (23,97%). Per desgràcia,
“que arribin a denunciar és
quasi impossible perquè es tro-
ben 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.

Per exemple, treure autonomia
per decidir a una persona gran és
incapacitar-la, o dir-li que calli
perquè s’està repetint és menys-
prear-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 tre-
balla per salvar la gent gran
d’un dels pitjors mals d’envellir:
la soledat. Alhora, els volunta-
ris serveixen d’eina per detec-
tar els maltractaments que pa-
teixen les persones que l’entitat
acompanya. 

“Nosaltres, en entrar a les ca-
ses, 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 plan-
tar cara al maltractador”, con-
clou 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 per-
mís de deixar entrar o sortir qui
vulguin de casa seva. 

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

El perfil de la persona
presumptament
maltractadora moltes
vegades és el fill

El 80% de les víctimes
són dones d’entre
80 i 84 anys sense
deteriorament cognitiu

Júlia Gamissans
BARCELONA
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Els semàfors

FC Barcelona
El Barça ha arribat a un acord amb els
responsables del festival Cruïlla per tal

que el Camp Nou aculli, els mesos de ju-
liol i agost, diferents concerts del cicle

que el Cruïlla ha organitzat en substitu-
ció de la cita anual que es fa al Fòrum. 

pàgina 10

Ajuntament
El consistori ha posat en marxa la cam-
panya ‘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 12

Joventut les Corts
Finalment el club ha decidit acceptar el
repte de tornar a Copa Catalunya amb el
seu sènior femení. Durant els darrers

dies, l’entitat ha anat anunciant les pri-
meres renovacions, tant del tècnic, Al-
fred Benages, com d’algunes jugadores. 

pàgina 13
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La lupa

per @ModernetdeMerda

El nou destí de Catalunya

George Floyd no ha mort en va. El seu as-
sassinat ha revolucionat les consciències
de mig planeta, i les protestes massives
als carrers dels Estats Units, acompa-
nyades de la solidaritat de milions de ciu-
tadans arreu del món, han ajudat a crear
una nova onada antirepressiva que ha de
conduir la humanitat cap a un futur
una mica menys imperfecte.

Queden molts esglaons
per escalar, però el d’aques-
tes últimes setmanes està
sent important. Fa olor de
canvis. Alguns ja s’estan pro-
duint. I d’altres estan a punt
de caure pel seu propi pes.

No només els Estats Units
s’han començat a posar les piles; també
Catalunya està liderant aquest embat con-
tra el racisme. L’està liderant molt. Ca-
talunya es troba en un moment dolç de
lideratge antiracista, i n’hem d’estar or-
gullosos i celebrar-ho.

Penso en les declaracions de l’alcalde

de Premià, condemnant amb contun-
dència l’atac racista que van protagonit-
zar ciutadans del seu municipi. El seu dis-
curs, expressat amb la seguretat d’un lí-
der, va ser implacable. No tolerarem cap
agressió més, el racisme no té lloc en
aquest meu poble. Que tothom sàpiga que
això s’ha acabat, trobarem els responsa-
bles dels fets d’ahir, i a partir d’avui em

comprometo a fer de Premià un referent
local en la lluita antiracista. Chapeau.

Però, sobretot, em ve al cap l’àudio que
s’ha destapat recentment, en què aquell
estol de desgraciats amb uniforme vexa
un noi pel color de la seva pell a Sant Fe-
liu Sasserra. La resposta de la conselleria

d’Interior a aquest incomprensible i al-
tament inesperat cas aïllat ha estat im-
mediata i exemplar: canviar-los de des-
tí. Un llamp fulminador ha caigut sobre
els caps dels agents racistes. Com quan els
nens se’t barallen durant una sobretaula
amb amics. Aneu a emprenyar a fora, cor-
re. Una decisió letal i sense fissures per
crear un nou paradigma.

Sí, tenim motius per co-
mençar a ser optimistes, ens
els estem donant cada dia.
Està valent la pena. Ja ha val-
gut la pena, de fet. L’auge del
#BlackLivesMatter ens ha
ensenyat a detectar el racis-
me i a ser inflexibles amb els

que l’alenten. Ens ha fet millors, hem dei-
xat de banda les paraules per passar als
fets. Amb valentia, amb convicció. I és un
enorme plaer que la punta d’aquesta llan-
ça planetària sigui Catalunya, terra avan-
tatjada, Dinamarca del sud, bressol de
blancs, negres i vermells.

Un llamp fulminador ha caigut sobre els
caps dels agents racistes, com quan els nens

es barallen: aneu a emprenyar a fora

Als mitjans que tant
ens sol·liciten aquests

dies: 1) El racisme ha
existit sempre, arribeu tard. 2) Hi ha
moltíssimes veus a l'antiracisme i sem-
pre opteu per les mateixes. 3) Les per-
sones racialitzades som més que el ra-
cisme que patim. També podem parlar
d'altres temes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Maria Belón llegia La
sombra del viento a Tai-

landia quan va arribar el
tsunami. Va salvar la vida però va per-
dre la capacitat de llegir per culpa del
que s’anomena estrés post traumàtic.
“Terminé el libro tres años después.
Cerré la tapa, lloré y pensé que por fin
estaba curada”.

@turro_c

Poc es diu que el re-
brot d’Alemanya va co-

mençar en una empresa
on sembla que no hi ha ni Equips de
Protecció Individuals (EPIs) adequats,
ni distància de seguretat. Que molts po-
seu la mirada en la irresponsabilitat de
la gent i us oblideu de la irresponsa-
bilitat dels empresaris.

PSOE, PP y Vox evitan
que el Congreso inves-

tigue a Felipe González y
los GAL. POSE, PP y Vox evitan que el
Congreso investigue al emérito Juan
Carlos por presuntos sobornos. Al final
resultará que PSOE, PP y Vox no son tan
diferentes. Una auténtica tomadura
de pelo.

@pauv1979@aladdin_azr @DanielL83412758
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Il·lusió i compromís1

2
Joan Ramon Riera arriba
a les Corts amb “il·lusió i ganes”

Primeres peces per al 
Joventut de la 2020-21

Escola bressol Xiroi: “No hi ha
les condicions per obrir”

L’UBAE es jugarà pujar a Segona B 
contra la Penya Esplugues

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Les claus

Il·lusió i compromís
per Joan Ramon Riera, regidor de les Corts

Benvolguts veïns i benvolgudes
veïnes. L’11 de juny vaig ser no-
menat regidor de l’Ajuntament
de Barcelona i vaig assumir la
responsabilitat de ser regidor de
les Corts, entre altres tasques
municipals. És per això que
voldria saludar-vos i fer-vos
arribar una primera reflexió.

Aquest és un nou repte per-
sonal que emprenc amb il·lusió,
responsabilitat i amb un gran
compromís cap a vosaltres i el
territori. Un territori amb una
extensió petita, però amb un
sentiment de pertinença enor-
me. Assumeixo el nou càrrec
amb les ganes d’una dedicació
profunda i exigent per com-
partir amb vosaltres el dia a dia
dels tres barris de les Corts,
d’estar a peu de carrer per co-
nèixer les vostres inquietuds,
dubtes i incerteses per tal de po-
der donar la millor resposta des
del govern municipal.

Arribo amb voluntat de
servei i d’aprendre de tots i to-
tes, de descobrir les peculiari-
tats dels barris de les Corts i els
seus carrers i places, d’explo-
rar la seva idiosincràsia, de
saber de la seva història. I,
per aconseguir-ho, us demano
col·laboració i complicitat, amb
nosaltres, però també amb el
veïnat, amb les entitats i asso-
ciacions, amb la cultura, amb
el comerç, amb la xarxa social
i veïnal que forma aquest pe-
tit gran territori.

Em sentireu dir que Barce-
lona no és només l’agregat dels
seus deu districtes, Barcelona
és sobretot la seva gent, i els
cortsencs i cortsenques hi tenen
molt a dir en la construcció de
la ciutat que volem, amb am-
bició d’estar al món però soli-
dària, econòmicament potent
però amb especial atenció als
desfavorits, amb dinamisme i
a la vegada amb qualitat de
vida, metropolitana i sobretot
mediterrània.

Ara ens trobem en unes
circumstàncies extraordinà-
ries, però personalment, i en
nom del meu equip, us asse-
guro que treballarem de valent
per afrontar la situació que
ha generat la crisi de la covid-
19 i això que anomenem eufe-
místicament “la nova norma-
litat”, perquè el districte torni
a ser el que era, per atendre de
manera prioritària aquells
col·lectius més vulnerables,
per reactivar el comerç i l’eco-
nomia del territori, per donar
resposta a les necessitats dels
més menuts, de les persones
grans i del veïnat, per impulsar
nous projectes que han sorgit
arran d’aquesta pandèmia…

No volia acabar sense agra-
ir la tasca feta pel meu ante-
cessor, en Xavier Marcé, que les
circumstàncies l’han portat a li-
derar ara el districte de Nou
Barris. Molta sort. Sense més,
us envio una cordial salutació.

 

S’acosten les eleccions catalanes, al-
guns prediuen que seran a la tar-
dor. Sigui així o no, els partits po-
lítics catalans es van movent en fun-
ció de qui pot tenir més quota de
poder de cara al futur. Si no, no
s’entendria les declaracions cre-
uades dels dos partits que estan en
l’actual govern, JxCat i ERC, que se
les engalten a tort i a dret. Un pan-
orama que no és massa clar. 

Anem a pams. Els partits in-
dependentistes suposem que són
(almenys ho diuen) JxCat, ERC i la
CUP i els partits unionistes són el
PSC, PP i Cs, i pot ser que s’hi afe-
geixi Vox si arriba a aconseguir al-
gun diputat. Catalunya en Comú-
Podem, ni carn ni peix, i el nou Par-
tit Nacionalista de Catalunya (els de
Poblet), potser enyoradissos de
CDC o d’UDC, en principi, sembla
que també. L’enrenou pot ser im-
mens i difícil de resoldre, si afegim
els de Waterloo amb la promoció
del Consell per la República, el PDe-
Cat i altres organitzacions polítiques
i socials, com l’ANC, Òmnium i els
CDR. És com un còctel de sigles.

Potser ja és hora de prendre
consciència de l’atzucac en què
estem i que les forces vives i socials
de Catalunya plantegem als partits
que facin una proposta comuna per
la independència. Si no ho fan, ja
ho farem nosaltres pel nostre
compte, presentant una “agrupa-
ció d’electors” per acudir a les elec-
cions i acabar donant suport a qui
faci els deures seriosament i sense
embuts per la independència. 

Tot plegat acaba sent una ver-
tadera sopa de lletres que, segons
com vagin les conteses electorals,
poden acabar sent indigestes. 

Partits polítics, aneu amb
compte!

Ara o mai
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

La direcció de la presó de Brians 1 ha hagut de retirar el gel hi-
droalcohòlic que havia posat a disposició de les recluses per
rentar-se les mans. El motiu? Els funcionaris van trobar algunes

de les preses emborratxant-se amb cubates fets amb aquest líquid,
que els podria haver provocat una greu intoxicació.

Apple haurà d’indemnitzar un noi xinès de 23 anys que po-
dria perdre l’oïda després que un auricular d’aquesta
marca (un AirPod) se sobreescalfés i li explotés a l’orella

mentre feia una videotrucada. De seguida, el jove va anar a
l’hospital més proper, on van decidir que calia operar-lo.

Trump es va quedar sol en el que havia de ser el seu primer acte
multitudinari des de l’inici de la pandèmia. L’obligació de reser-
var lloc per poder assistir a l’esdeveniment va donar peu a tot un

boicot. A través de l’aplicació Tik Tok, milers de persones es van orga-
nitzar per reservar seients i no assistir a l’acte. Va ser el TikTokGate.

Al’Ecce Homo de Borja li ha sortit una germaneta. És una
còpia d’una Immaculada de Bartolomé Esteban Murillo
que es trobava a València. El propietari va pagar 1.200

euros a un restaurador de mobles perquè netegés la peça. El
resultat, desastrós. Els experts parlen de “canvis irreversibles”.

Que et destrossin el cotxe i, “per compensar-te”, et donin dues
tauletes de xocolata. És el que li ha passat a una noia estatuni-
denca que havia deixat el seu cotxe al pàrquing d’un super-

mercat. “Perdona pels danys que li he fet al cotxe, no em puc perme-
tre pagar la reparació, però aquí et deixo xocolata”, deia una nota.

A les xarxes

@MohamedElAmrani: Un concert al Li-
ceu per a més de 2.000 plantes. Pot agra-
dar més o menys, però la foto és molt po-
derosa. És art.

@SergiMaranya: Un brot detectat en
una residència de gent gran de Lleida
causa un mínim de divuit contagis per
coronavirus.

#LleidaPreocupa

@GirbauValenti: Viatge de noces de Felip
i Letícia el 2004. Un dispendi de 500.000
euros finançat pel Rei i Navilot, empresa
propietària de Josep Cusí, “soci” del rei.

#Mr&MrsSmith #ConcertPerAPlantes
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Entrevista

Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

mer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una cri-
si sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hau-
ria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència
de la Diputació, seria molt tranquil
i podríem culminar molts projectes
i ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a to-
thom. Ara ens toca estar al costat
dels ajuntaments perquè puguin ti-
rar endavant.

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està co-
mençant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arri-
baran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques admi-
nistracions que ja hem aterrat aques-
ta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.

El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.

ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Es-
port són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions ex-
traordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.

I els diners dels superàvits muni-
cipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Final-
ment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí. 

S’ha arribat a parlar d’una “re-
bel·lió municipal” si això no s’a-
caba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va im-
pedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho re-
clamem i ara ja és imprescindible.

Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la cri-
si per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Ge-
neralitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciu-
tadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui si-
gui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi
havia una dificultat evident i no era
fàcil, i així ho vaig reconèixer. Però
calia governar un problema que
no s’estava governant. Per això
vaig alçar la veu en defensa de la
nostra gent gran.

L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llor-
ca, va arribar a declarar la conse-
llera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les
decisions. 

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un no-
menament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i al-
çar la veu quan cal sí, però amb el
màxim de respecte.

Com van fer, per exemple, molts al-
caldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la re-
alitat laboral, educativa i d’oci me-
tropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin tra-
vessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.

Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres ma-
terials de protecció. Això demos-
tra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descen-
tralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres. 

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

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

han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avo-
quem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.

Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi de
fases, creu que potser ara s’ha anat
massa ràpid en la desescalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
han anat compassades amb els can-
vis de fase. Comparteixo que no
ens podíem passar de prudència ni
tampoc posar en perill el que haví-
em aconseguit fins ara, perquè ha
costat molt.

Li poso un cas concret: la reober-
tura de les escoles, amb els mes-
tres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que do-
naria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

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

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Di-
putació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està fun-
cionant bé aquest pacte? 
Sí, és clar. 

Van ser uns primers mesos de
mandat complicats a nivell polític.
Jo estic contenta de ser la presiden-
ta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta cri-
si, hem pogut adreçar, redirigir i en-
focar bé la institució cap a les ne-
cessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del go-
vern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció. 

Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, podria aspirar a més
o, Diputació a banda, prefereix se-
guir-se dedicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta cri-
si, tirin endavant. Jo els vull seguir li-
derant. La presidència de la Diputa-
ció és complementària.

Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.

I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant. 

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,

amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Perfil | Alcaldessa per damunt de tot
Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després

d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelo-
na. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

L’ESCORCOLL POLICIAL 
AL CONSELL ESPORTIU

4Aquesta entrevista es va
fer dimarts 9 de juny. L’en-
demà saltava la notícia de
l’escorcoll policial al Consell
Esportiu de l’Hospitalet, amb
la detenció del director es-
portiu de l’entitat i dos regi-
dors socialistes. Dies des-
prés Núria Marín va dir que
actuaria amb “absoluta trans-
parència” per “aclarir els fets”.

Foto: Eduardo Corria
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4La Generalitat ha posat en
marxa una sèrie d’ajuts per
pal·liar la crisi del coronavirus.
Són descomptes en el consum
de la llar, ajudes per als treba-
lladors –afectats o no per un Ex-
pedient de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO)–, ajudes en
l’economia familiar i en habi-
tatge i també destinades a em-
preses i autònoms. En tots els
casos, l’objectiu és ajudar els
ciutadans a alleugerir els efec-
tes econòmics de la crisi. 

DESCOMPTES EN LA LLUM
Pel que fa als ajuts en el con-
sum, el Govern ofereix des-
comptes d’entre el 25 i el 40%
en la factura de la llum. També
es dona una moratòria en el tall
del telèfon i Internet: durant

l'estat d'alarma les empreses de
telecomunicacions no poden
tallar el subministrament per
impagament de cap dels dos
serveis.

AJUDA PER A LES 
TREBALLADORES DE LA LLAR 
Respecte als treballadors, els
artistes que formin part del
Règim General d’Artistes en
espectacles públics rebran una
ajuda de 776 euros durant mig
any. També hi haurà una ajuda
mensual per a les treballadores
de la llar que hagin reduït la
seva jornada a causa del coro-
navirus o hagin perdut tots els
ingressos, sempre i quan esti-
guessin donades d’alta d’a-
quest règim especial abans de
l'estat d'alarma. 

»La Generalitat ofereix ajudes a particulars i empreses per alleugerir l’imp     

Ajuts contra el coronav  

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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Els empleats afectats per
un ERTO, d’altra banda, no cal-
drà que s’inscriguin a l’atur, i
aquelles persones que hagin
acabat el seu contracte tem-
poral –de com a mínim dos
mesos de durada– durant l’es-
tat d’alarma rebran una pres-
tació puntual de 430 euros.
També hi haurà ajuts per a
aquelles persones que han de
cuidar d’un familiar i, per tant,
es vegin obligades a reduir la
seva jornada laboral. En aquest
cas, caldrà demanar la presta-
ció a l’empresa.

PRÉSTECS AJORNATS 
DURANT TRES MESOS
Sobre els ajuts en l'economia
familiar, es podran ajornar els
préstecs i les targetes de crèdit

durant tres mesos, sempre i
quan els ingressos hagin dis-
minuït de forma dràstica com
a conseqüència de la crisi sa-
nitària. De la mateixa manera,
s’allarga dos mesos el termini
per pagar l’impost de succes-
sions a partir de la finalització
de l’estat d’alarma. Finalment,
si es sol·licita, una part dels
plans de pensions es pot re-
emborsar durant el període de
mig any.

POLÍTICA DE ZERO 
DESNONAMENTS
En l’àmbit de l’habitatge es
contempla que els contractes
de lloguer que acabin durant
l’estat d’alarma es puguin allar-
gar mig any i amb les mateixes
condicions. També hi haurà

»           acte econòmic de la Covid-19

virus 

una moratòria de tres mesos en
el pagament de la hipoteca. 

Mentre duri l’estat d’alar-
ma, d’altra banda, es podrà
aturar un desnonament, sem-
pre i quan es tracti de persones
vulnerables i sense alternativa
d'un altre habitatge. També s’a-
judarà amb el pagament del
lloguer les persones grans i les
dones víctimes de violència
masclista. Així mateix, s’ajor-
narà el pagament del llo-
guer dels pisos i locals comer-
cials del parc d’habitatges pú-
blics de la Generalitat. També
s’oferiran microcrèdits al 0%
d'interès perquè petits propie-
taris puguin pagar el lloguer.

SUPORT A EMPRESES 
I AUTÒNOMS
Per acabar, les empreses i els
autònoms també tindran els
seus propis ajuts, en funció
del sector. Podran rebre dife-
rents subsidis, subvencions i
prestacions, amb l’objectiu de
mantenir tots els llocs de tre-
ball, així com crèdits i préstecs,
i podran ajornar tributs i el
lloguer dels seus negocis. Tam-
bé tindran descomptes sobre
la gestió dels residus. Tanma-
teix, podran acollir-se, entre
d’altres bonificacions, a una
reducció en el pagament frac-
cionat de l'IRPF i de la quota
trimestral de l’IVA.<

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Tots els ajuts 
es poden 

consultar al web 
de la Generalitat:

activem.gencat.cat
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Les Corts

CORONAVIRUS4La xarxa d’a-
liments que promou la Xarxa de
Suport de les Corts, nascuda al
principi de la pandèmia, ha ex-
plicat que ha doblat les perso-
nes a qui reparteix menjar en
comparació amb la xifra de fa
un mes. 

A finals de maig, des de la Xar-
xa de Suport, explicaven a Línia
Les Corts que estaven repartint
menjar a unes 200 persones, una
xifra que un mes després ha pas-

sat a ser de 400. És per això que
els seus promotors expliquen que
es veuen obligats a traslladar el
punt de distribució i recollida, que
actualment és la seu de l’Ateneu

Les Corts. És per aquest motiu
que fan una crida al veïnat per mi-
rar de trobar un local més gran
que es pugui adaptar a tota la lo-
gística que necessiten. 

SOLIDARITAT VEÏNAL
D’altra banda, des de la Xarxa de
Suport han volgut destacar “la so-
lidaritat dels veïns de les Corts,

que dia rere dia permet abastir la
xarxa d’aliments”. Al mateix
temps, però, alerten que el crei-
xement que ha tingut la xarxa farà
que “aviat aquest model toqui
sostre”. En aquest sentit, asse-
guren que “més enllà de com-
partir la compra, cal pensar i
trobar noves fórmules dirigides a
distribuir la riquesa”. 

La distribució d’aliments segueix creixent. Foto: Xarxa de Suport de les Corts

La Xarxa de Suport de les Corts
reparteix menjar a 400 veïns

» Els seus promotors busquen un nou local per seguir amb la tasca
» En un mes la xifra d’atesos per la xarxa d’aliments s’ha doblat

Les votacions per al Cortsenc i
Cortsenca d’Honor, l’1 de juliol
GUARDÓ4A partir del pròxim
1 de juliol ja es podrà votar per
escollir el Cortsenc i la Cort-
senca d’Honor d’aquest any
2020. Les votacions populars,
que estaran obertes fins al 31 de
juliol, es faran a través del web
de Línia Les Corts i seran to-
talment anònimes.

Durant els pròxims dies el
Districte farà públic els sis can-
didats (tres homes i tres dones)
que optaran al guardó després

que les entitats hagin fet les se-
ves propostes durant les últimes
setmanes. Cada persona no-
més podrà votar una vegada un
cortsenc i una cortsenca. En
cas d’empat entre dues o més
propostes d’elecció es dirimirà
a sorts.

L’acte de proclamació del
Cortsenc i Cortsenca d’Honor
tindrà lloc durant la Festa Ma-
jor de les Corts d’enguany, el
mes d’octubre.

MÚSICA4El festival Cruïlla i el
Barça van arribar la setmana
passada a un acord per celebrar
un cicle de concerts al Camp
Nou en el marc del Cruïlla
XXS, la programació que subs-
titueix l’edició que s’havia de
fer al Fòrum i que es va sus-
pendre a causa de la pandèmia
del coronavirus. 

De moment s’han confir-
mat set  actuacions al Camp
Nou entre els mesos de juliol i
agost. Els grups programats

són Sopa de Cabra, Nil Moliner,
Ismael Serrano, Fuel Fandango,
León Benavente, Viva Suecia, i
Els Amics de les Arts. 

Els concerts tindran un afo-
rament de 800 persones, que es
repartiran per diverses zones de
la grada de l’estadi. Es mantin-
drà la distància social requeri-
da per als grans esdeveniments
i totes les mesures de seguretat
sanitària. “És la primera vega-
da en la història que el Camp
Nou s’obre a un cicle de con-

certs”, afirma Jordi Herreruela,
director del Cruïlla. Herruela
també destaca que,  ara com
ara, un concert al Camp Nou és
una oportunitat única per als ar-
tistes i també per al públic.

Per la seva banda, Teresa
Basilio, delegada de Cultura
del  Barça, considera que el fet
que el Camp Nou aculli con-
certs del Cruïlla “ajuda a posar
en valor la vocació cultural
que també forma part de l’es-
sència del club”.

El festivalCruïlla, alCampNou

Festa Major de les Corts | Concurs del cartell
Fins al 15 de juliol està en marxa la nova edició per triar el cartell de la Festa Ma-
jor de les Corts, que se celebrarà entre el 8 i el 12 d’octubre. La festa d’enguany 

estarà adaptada a les limitacions que imposa la pandèmia del coronavirus.

La Xarxa de Suport
avisa que la xarxa
d’aliments aviat
tocarà sostre
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4Després de setmanes de confi-
nament, a poc a poc la ciutadania
torna a prendre els carrers, les
botigues tornen a aixecar persia-
nes, els parcs acullen infants, i el
motor de la ciutat i el districte co-
mença a rodar sota un nou parai-
gua de mesures de seguretat i
sanitàries. Ara que tornem a una
nova, i diferent, normalitat, és
hora de mirar enrere i posar de ma-
nifest aquells serveis i col·lectius
que mai es van aturar. 

El regidor de les Corts, Joan Ra-
mon Riera, explica que “des del Dis-
tricte s’ha treballat aquests mesos
per mantenir en funcionament els
serveis essencials i atendre la ciu-
tadania i, sobretot, els col·lectius
més vulnerables”. En aquest sentit,
per reduir l’impacte de la crisi sobre
aquests col·lectius es van mantenir
actius serveis com els àpats a do-
micili; l’alberg Pere Tarrés, amb un
dispositiu per a persones sense
llar amb alcoholisme o addiccions;
el centre de serveis socials de les
Corts-Sant Gervasi, i els Centres
d'Assistència Primària (CAP), oberts
per urgències i amb atenció tele-
fònica. Ha estat especialment re-
llevant el seguiment i suport de la
infància en risc o de les situacions
de violència de gènere. També ha
estat fonamental la tasca de la
Guàrdia urbana, dels serveis de
neteja o de mobilitat.

“S’han realitzat, també, diverses
accions per tal de tenir cura de les
persones grans soles i amb neces-
sitats d’atenció”, comenta Riera. A
més, el 29 de març es va constituir
el centre de coordinació interinsti-
tucional de les residències de gent
gran, “per tal de fer seguiment de
l’estat d’aquests equipaments per
part de l'Ajuntament, de la Gene-
ralitat i dels dos consorcis (sanita-
ri i de serveis socials) per garantir el
bon funcionament i la seguretat en
els centres”, afirma el regidor. “Cal
destacar també la tasca d’aquells
comerços de proximitat que, com
el Mercat de les Corts, han treballat
en tot moment per oferir al veïnat
els seus productes, adaptant-se a
nous horaris i facilitant la compra”,
conclou Riera. 

El districte de les Corts ha
comptat, a més, amb dues inicia-
tives “que han fet un gran servei a
la comunitat i la ciutadania”. Es
tracta de l’Ateneu de Fabricació Di-
gital de les Corts i l’Hotel Melià Bar-
celona Sarrià.

COMUNITAT MAKER
Un dels equipaments municipals
que va reobrir durant l’emergència
sanitària ha estat l’Ateneu de fa-
bricació digital de les Corts. L’Ateneu
és un equipament on persones
usuàries treballen els seus projec-

tes, reben assessorament i disposen
de la maquinària per prototipar la
idea. Amb la crisi sanitària es van re-
adaptar i, juntament amb altres ate-
neus de la ciutat, van començar a

produir dispositius per evitar el
contagi del virus entre professionals
sanitaris i els sectors més exposats.
Ester Romero, directora de l’Ateneu
de les Corts, explica que “la comu-
nitat Coronavirus makers, formada
per professionals de diferents sec-
tors, es va organitzar de manera te-
lemàtica i sense ànim de lucre.
Una feina de coordinació i treball en
equip”. A la iniciativa també s’hi han
sumat particulars amb impressores
3D, gestionats des de l’Escola Su-
perior de Disseny i Art Llotja així
com des del magatzem municipal. 

A finals de maig, la xarxa d’A-
teneus de fabricació ja havia su-
perat les 20.000 entregues de ma-
terial de protecció. El material pro-
duït per l’Ateneu de les Corts ha es-
tat viseres 3D i de tall làser de pla-
kene, suports per a mascaretes i
manetes de porta. “Hem treballat
el personal de sempre per imprimir
tots els materials, i fent servir la ta-

lladora làser per viseres senzilles de
plakene. A nivell de la xarxa d’Ate-
neus es va centralitzar el muntat-
ge de pantalles a l'Ateneu de Parc
Tecnològic, i allà sí que hi havia per-
sones voluntàries”, afegeix Rome-
ro. L’Ateneu s’ha readaptat ara a les
noves necessitats, ha deixat de
produir manetes i suports per a
mascaretes, per centrar-se a pro-
duir viseres 3D, de tall làser i mam-
pares. Romero valora l’experiència:
“Ha estat molt positiva i, sobretot,
cal destacar la resposta ràpida en
un moment de gran necessitat
per a la població”.  

HOTEL SALUT
Les habitacions de cinc estrelles es
van transformar en boxs d’hospital
i el personal va haver de modificar
les tasques del dia a dia per adap-
tar-se a la nova idiosincràsia de
l’establiment. Es tracta de l’Hotel Me-
lià Barcelona Sarrià, ubicat al dis-
tricte, que es va transformar en
hotel medicalitzat el mes de març
per acollir pacients de l'Hospital
Vall d'Hebron. La cadena hotelera
Melià, com a empresa socialment
responsable, va començar a trans-
formar diferents hotels de tot el país,
un d’ells el de les Corts, el qual for-
ma part de l’Espai d’Inclusió i del
Grup de treball de turisme respon-
sable i inclusiu del districte. “Vam fer
una crida a persones voluntàries i a
xarxes, i van venir unes 50 persones
entre col·laboradors de Melià i veï-
nat”, declara Enrique Aranda, di-

rector de l’Hotel Melià Barcelona Sa-
rrià. Una oficina tècnica municipal
va coordinar la logística i el material
per medicalitzar els espais, que es
va fer en un temps rècord de 72 ho-
res, mentre que el Departament de
Salut de la Generalitat es va enca-
rregar del personal sanitari i del cri-
teri assistencial.

Durant aquests mesos, ha aco-
llit a més de 500 pacients de l'-
Hospital Vall d'Hebron en estat
lleu que hi havien de passar la
seva darrera etapa de recuperació
i quarantena, sota el control i les cu-
res del personal del CAP Montne-
gre. “Recordo al mes de març, quan
el Vall d’Hebron estava a prop del
col·lapse, com en cada crida de co-
ordinació amb ells em repetien
que estàvem salvant vides, que
els llits que deixaven buits els pa-

cients que venien al Melià s'ocu-
paven immediatament per per-
sones que d'una altra forma no
haurien pogut atendre”, recorda
Aranda. El dia a dia de l’hotel, del
personal, i del mateix Aranda, que
ha estat a primera línia, va canviar
“en tots els sentits, sobretot emo-

cionalment. Hi havia molta por i la
patíem cada vegada que s'obria la
porta d'una ambulància o un au-
tobús i ens trobàvem amb la covid-
19 i la por que havia sembrat pre-
sent a la cara dels pacients". 

L’organització ha estat fona-
mental, el personal de l’hotel feia el
procés d’admissió i el seguiment
dels pacients que tenien necessitats
no mèdiques (atenció a familiars,
dietes…), així com les tasques de
manteniment de l’establiment. Tota
la part sanitària ha estat controla-
da pel personal del CAP Montnegre
del districte. Aranda destaca tam-
bé l’ajuda del Districte, del regidor,
de la gerent i del cap de llicències,
entre d’altres. “L’hotel salut ha tin-
gut el que ha necessitat per part del
Districte i de forma immediata,
perquè sanitaris, col·laboradors i pa-
cients estiguessin el millor possible.
Inclús una pancarta d’ànim da-
vant l’hotel perquè els i les pa-
cients la veiessin des de les fines-
tres”. Actualment l’hotel té menys
de deu pacients, i està previst el seu
tancament com hotel salut el 30 de
juny, tot i que s’habilitarà un altre
hotel Melià per estendre el servei
fins a l’octubre. La reobertura com
a hotel turístic està prevista per l’1
de setembre. Ha estat, en resum,
una experiència difícil d’oblidar:
“Ha estat l’experiència de les nos-
tres vides. Hem conegut tantes
bones persones i empreses que
han fet tant pels seus conciuta-
dans…”, conclou Aranda. 

Afrontar el confinament
» L’atenció a la gent gran, la mobilitat, la seguretat i la neteja s’han garantit durant l’estat d’alarma
» L’Ateneu de Fabricació de les Corts i l’Hotel Melià Barcelona Sarrià, exemples de bones pràctiques

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

L’Ateneu de Fabricació Digital va fabricar material de protecció, mentre que l’Hotel Melià Barcelona Sarrià va acollir més de 500 pacients. Fotos: Ateneu i Ajuntament

Barris al dia

El Mercat de les
Corts ha facilitat 
la compra al veïnat

L’Ateneu de 
Fabricació ha fet 

material de protecció
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Comerç

Més subvencions per a la
digitalització dels negocis

TECNOLOGIA4L’Ajuntament
ha incrementat les subvencions
per digitalitzar el comerç de
proximitat i la restauració, que
passen dels 300.000 euros de
l’any passat als 500.000 euros.

El consistori ha posat en
marxa un total de 52 cursos en
línia, amb 52.000 destinataris
potencials, per formar els pro-
fessionals en qüestions digitals.
Al mateix temps, també es cre-
arà una plataforma única a in-
ternet pels comerços que per-
metrà tenir un mapa per dis-
trictes i barris amb informació de

cada establiment i fer paga-
ments telemàtics.

El primer tinent d’alcaldia,
Jaume Collboni, ha destacat
que “el comerç de proximitat és
fonamental perquè Barcelona
continuï sent tal com la conei-
xem”. “Tenim clar que un dels
principals reptes a què s'en-
fronta el sector és la competèn-
cia amb el comerç digital, més
encara després de tot el que
hem viscut en els darrers me-
sos”, ha afegit. Collboni creu
que en aquest camp Barcelona
s’hi juga “el model de ciutat”.

CAMPANYA4L'Ajuntament va
presentar ahir una campanya pu-
blicitària amb el lema ‘Compra a
prop’ per fomentar el comerç de
proximitat i la restauració dels ba-
rris 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’al-
caldia, Jaume Collboni, va afir-
mar 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, anar a un restaurant del ba-
rri o comprar en una botiga del
districte”. Collboni, que va ex-
plicar que la campanya té un
cost de 200.000 euros, va afegir
que “el comerç local fa que els re-
cursos es quedin a casa”.

La campanya, que era una
petició del sector, té com un dels
seus pilars la reivindicació dels va-
lors que el petit comerç aporta a
la ciutat, com ara la cohesió social,
la convivència, la seguretat o el
model urbanístic. Per la seva ban-
da, el president del Gremi de

Restauració, Roger Pallarols, des-
taca que la campanya és molt
positiva perquè  “és més impres-
cindible que mai reactivar el con-
sum 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 ciu-
tat en comparació amb les xifres
prèvies a la pandèmia del coro-
navirus. Això, segon el mateix
estudi d’aquesta entitat, ha fet
que les vendes s’hagin reduït en un
25% en la meitat de les botigues.
Aquest escenari ha provocat que
el 3% de les botigues hagin tancat.

La campanya es va presentar ahir. Foto: Jordi Bataller/ACN

L’Ajuntament insta els veïns
a comprar als petits comerços

Botigues | S’acaben els límits sobre l’aforament
Els comerciants celebren que a partir d’avui s’acabi la regulació dels espais lliu-
res i tancats. Pel president de Comertia, David Sánchez, “tota mesura que per-
meti incrementar de forma gradual l'activitat dels establiments és positiva”.
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Esports

Des de finals de la setmana pas-
sada, concretament des de dijous,
el calendari de la temporada
2020-21 ja estan definits. Si no hi
ha cap contratemps sanitari, els
dos sèniors del Polo començaran
les Divisions d’Honor en el ter-
cer cap de setmana del mes de se-
tembre; el sènior femení es po-
sarà a l’Eduardo Dualde el dia 20
rebent la visita del CD Terrassa,
mentre que el primer equip mas-
culí visitarà el camp del conjunt
del Vallès Occidental.

La darrera jornada de la pri-
mera volta coincidirà també amb
el darrer partit de l’any. L’onzè
partit que disputarà l’equip de
Fabri Demarchi també serà a
l’Eduardo Dualde, durant el cap
de setmana dels dies 5 i 6 de de-
sembre, contra la UD Taburien-
te. Els de Roger Pallarols, per la
seva banda, també acabarà la pri-
mera meitat del curs lluny de Pe-

drables, concretament a Sant
Cugat, visitant el Junior.

Les dues lligues (per ser pre-
cisos, la seva fase regular) arri-
baran a la seva fi l’últim cap de
setmana del mes d’abril, de ma-
nera que els play-offs es dispu-
tarien durant el maig.

CANVIS AL CAMPUS
Amb el tema del calendari resolt,
doncs, l’entitat continuarà fent

moviments al mercat, per als
sèniors i per als filials (el darrer
és l’arribada de Guillermo Car-
nicer a la banqueta del Pedralbes,
en substitució de l’argentina Lau-
ra Perrone).

Per altra banda, fa prop de
dues setmanes el club ha posat
en marxa les inscripcions per a
les colònies i el campus d’estiu,
que enguany es posarà en mar-
xa dilluns que ve.

Els sèniors del Polo tornaran a la lliga el setembre. Foto: JM Llorens / RCP

El Polo ja coneix els calendaris
d’hoquei herba del curs que ve

Pau Arriaga
PEDRALBES

Pàdel | L’RCTB posa en marxa el seu Campionat Social
És una de les cites més esperades cada any i ni tan sols els efectes del coronavirus han fet que
es cancel·li el Campionat Social de pàdel, que es posarà en marxa dilluns que ve. Hi haurà sis
categories (masculina, femenina i mixta absolut i +45) que s’allargaranf fins al dia 19 de juliol.

El campió d’Europa de futbol
sala es coronarà a les Corts

FUTBOL SALA4Dimarts de la
setmana passada es va conèixer
que la fase final de la Cham-
pions League de futbol sala 2019-
20 es jugarà a les Corts, concre-
tament al Palau Blaugrana.

El recinte acollirà la Final
Four de la màxima competició
continental, prevista inicialment
a Minsk (la capital de Bielorrús-
sia serà l’escenari de la fase final
del curs que ve), entre els dies 8

i 11 del mes d’octubre, segons va
confirmar la UEFA.

L’amfitrió, el Barça d’Andreu
Plaza, buscarà el seu tercer títol
europeu i, per accedir a la final
haurà de derrotar el KPRF de
Rússia, mentre que l’altra semi-
final enfrontarà també un con-
junt de la lliga espanyola (ElPo-
zo de Murcia) contra un altre
conjunt de la Super League rus-
sa, l’MFK Tyumen.

Primeres peces per 
al Joventut de la 2020-21

La setmana passada el
Joventut va començar a
anunciar la plantilla del

sènior femení per al retorn a
Copa Catalunya. Pati Genius,
fitxada l’estiu passat, va ser la
primera que va ampliar el seu
vincle amb el club i que seguirà
al pavelló de l’Illa, però ben
aviat la seguirien més noms.

Laura Guilanya (que com-
plirà sis temporades al club i se-
guirà entrenant equips de l’es-

coleta), Bet Genius, Mireia Rie-
ra i Nora Riera són les jugadores
que ja han anunciat que seguiran
jugant a les ordres d’Alfred Be-
nages... qui també ha ampliat la
seva vinculació amb el club per
a la temporada que ve.

El filial de l’entitat de cara al
curs 2020-21 també comença a
prendre forma amb les reno-
vacions de Judit Viloca, Carlo-
ta Guerrero, Mireia Grau i Anna
Recasens.
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Coincidint amb el mes de l’Orgull LGTBI,
el president i el coordinador tècnic de
l’Observatori contra l’Homofòbia, Euge-
ni Rodríguez i Cristian Carrer, han publi-
cat un manual contra l’LGTBI-fòbia. Es
tracta d’un llibre didàctic i bàsic per en-
tendre la realitat diversa del col·lectiu i ac-
tuar a favor dels seus drets i llibertats, erra-
dicant qualsevol mena de discriminació. 

Llibres

LGTBI. Claus bàsiques
Eugeni Rodríguez i Cristian Carrer

A poc a poc, el teatre comença a recu-
perar les funcions presencials. Des del 22
de juny, Ricardo Cornelius i Cristi Garbo,
els integrants de la companyia Black and
Blue, estan gaudint de nou de la proxi-
mitat del públic. Alhora, estan fent gau-
dir els espectadors interpretant dos
clowns que juguen a ser músics.

Al teatre La Gleva de Barcelona.

Teatre

Black & Blue
Black & Blue Company

Quan va començar a actuar a l’Amèrica
Llatina, molta gent va batejar Carlos Sad-
ness com un “Jesús Tropical”. Ara, el can-
tant barceloní ha volgut fer referència a
aquell pseudònim en el seu quart àlbum
d’estudi. Es tracta d’un disc amb dotze can-
çons on el misticisme està més present
que mai i que inclou diverses col·labora-
cions, com Aloha, amb Bomba Estéreo.

Música

Els fans de Dark, la sèrie alemanya que ha
estat tot un èxit a Netflix, tenen el 27 de
juny marcat al calendari: és la data d’es-
trena de la tercera i última temporada.
Aquesta ficció, que va començar amb el
misteri de les desaparicions de nens al po-
ble de Winden (per això se n’ha parlat
com una Stranger Thingsmés adulta), està
a punt d’arribar al seu desenllaç.

Pelis i sèries

Dark
Baran bo Odar i Jantje Friese 

Tropical Jesus
Carlos Sadness

Festival Grec 2020
En l’any més complicat per a la cultura, el Festival Grec

és la proposta més esperada entre artistes i especta-
dors. Prova d’això van ser les cues virtuals i presencials
que es van formar el dia que van sortir les entrades. El

30 de juny s’estrenarà la programació amb A tocar!, una
proposta de la companyia Baró d’Evel en clau d’home-

natge per al personal sanitari i treballadors essencials
que ho han donat tot durant la pandèmia. A partir d’a-
quí, més d’un centenar d’espectacles de diferents arts

escèniques ompliran els dies d’aquest estiu atípic.

Juan Carlos Unzué (Pamplona, 1967) va iniciar
la seva carrera futbolística com a porter de l’O-
sasuna. Després va passar pel Barça, però la sa-

marreta amb la qual va disputar més partits a
primera divisió va ser la del Sevilla. Un cop va

penjar les botes, es va iniciar com a entrenador
de porters, una tasca que va fer al Barça de la
mà de Frank Rijkaard i Josep Guardiola i, anys

més tard, va ser el segon entrenador blaugrana
amb Luis Enrique. D’aquí, va passar a ser el pri-

mer entrenador del Celta de Vigo i, després, del
Girona, on va disputar només 12 jornades. El

passat dia 18, va convocar la premsa a l’Auditori
1899, al costat del Camp Nou, i va anunciar que

pateix Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). 
L’exentrenador i exjugador es va mostrar dispo-
sat a afavorir la investigació sobre aquesta ma-

laltia, donant-li visibilitat i buscant recursos.

J U A N  C A R L O S  U N Z U É

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Haver estat futbolista i entrenador
Ha passat pel Barça en les dues etapes professionals

Famosos

Anunciar que li han diagnosticat ELA
És a dir, pateix Esclerosi Lateral Amiotròfica

Suport massiu
Ha rebut l’escalf d’esportistes, clubs, personalitats i aficionats

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Brigandine
Brigandine: The Legend of Runersia és la segona part de Brigandine, un joc

estrenat el 1998. Ara, aquesta segona entrega arriba només a Switch. 

La fitxa
QUI ÉS?
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

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

PROHIBIT BALLAR

Caldrà fer-ne una a fons abans d’obrir i repetir-ne durant 
la sessió. Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic

DISTÀNCIA

DESINFECCIÓ

PAGAMENTS

i OCI

Recuperar la normalitat –la d’abans, no la nova– sembla
encara molt lluny en alguns sectors. L’oci nocturn és un
dels que més s’ha hagut de reconfigurar per adaptar-se a

les normes que exigeix el món postcoronavirus, però el darrer
revés per a discoteques i bars musicals serà difícil d’assumir i
superar: el Govern ha prohibit ballar. Davant d’aquest anunci,
la patronal del gremi a Catalunya, la Fecasarm, ha lamentat
“aquest canvi sobtat” i ha reclamat “seguretat jurídica i no im-
provisació”. De moment, però, la mesura continua vigent.

En paral·lel, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio
y Espectáculos, España de Noche, va publicar fa uns dies una
guia per aplicar mesures de prevenció als locals. El primer punt
clau és la desinfecció de les instal·lacions: cal fer-ne una a fons
abans d’obrir i augmentar la freqüència de la neteja durant la
sessió. A més, entre altres normes, els establiments han de tenir
diversos dispensadors de gel hidroalcohòlic, han de garantir la
renovació constant de l’aire i la mascareta és obligatòria si no
es pot mantenir la distància personal. També s’ha de guardar la
distància a les cues d’accés, on hi ha d’haver cartells explicant
les normes, i s’han de fomentar els pagaments amb targeta.

L’oci nocturn postcoronavirus

La pista de ball només es podrà obrir si s’hi 
col·loquen taules i cadires, però no s’hi podrà ballar

Les claus

La distància personal serà obligatòria i, en els moments 
que no es pugui respectar, caldrà portar mascareta

Es fomentaran els pagaments amb targeta o telèfon mòbil
per evitar al màxim l’ús de bitllets i monedes
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