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“Quan s’està sol fa vergonya dir-
ho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpi-
dores, són dos exemples del re-
lat que han fet algunes de les per-
sones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xi-
fres de la Generalitat, a Catalun-
ya hi ha 334.000 persones ma-
jors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pa-
teixen una soledat no desitjada. 

El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zo-
nes rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels en-
questats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clara-
ment femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones. 

“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benes-
tar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estu-
di són “preocupants”. En aques-
ta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un pro-
blema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

es veu al carrer i per això no s’en-
cara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

de paradigma, però està cos-
tant”, alerta Rodríguez.

I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir co-
mençar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles di-
ferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

tat. Als joves se’ls ha de cons-
cienciar sobre això”, diu la co-
ordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on  in-
clou les famílies, les adminis-
tracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afir-
ma Rodríguez. 

Sobre el paper de les admi-
nistracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratè-
giques”, però afegeixen que “fan
falta accions”.  Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més pre-
venció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la re-
alitat i avançar-nos als nous ca-
sos”. Tot això, remarquen, ne-
cessita un finançament de les ad-

ministracions que actualment
és insuficient.

SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una so-
ledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder sem-
blar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, aler-
ten des d’Amics de la Gent Gran. 

“Tinc un mirall amb el qual
parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament. Al-
guna cosa falla si com a socie-
tat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.  

Albert Ribas
BARCELONA

Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada

» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat

El problema de la soledat no volguda s’ha accentuat a causa de la pandèmia del coronavirus. Foto: Blanca Blay/ACN

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat
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Em sap greu dir que la
tornada a l’escola de

les meves filles ha anat
com la seda, que l’organització ha fun-
cionat perfectament i que elles s’hi han
quedat encantades. Ja he dit als pro-
fessors que espero que sigui l’última
vegada que amb coses que surten bé
no es fan tuits.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy he hecho una fac-
tura de 80 euros brutos

por un reportaje que tie-
ne, literalmente, una docena de fuen-
tes, no sé cuántas horas de trabajo (ni
las calculo) y casi 100 euros gastados
en desplazamientos. Pagar para pu-
blicar y porque nos lo “podemos” per-
mitir. No está de más recordarlo.

@17Mn

Els actors indepen-
dentistes asseguren

que estan mirant de con-
sensuar una resposta contundent da-
vant d’un fet intolerable que l’Estat està
a punt de fer, malgrat que tot apunta
que aquesta resposta només serà una
picabaralla entre ells. Da igual cuando
leas esto.

Elahe, 14 anys, vol ser
astrofísica: “M’agraden

les estrelles perquè es-
tan lluny dels humans”. La Irem, amb 13,
està fascinada amb la càmera i el pe-
riodisme. Les dues van fugir de la gu-
erra de l’Afganistan. Europa les tracta
com animals per haver nascut en un
país en guerra. #Lesbos.

@raulgaab@apuente@cot_julia

Els semàfors

AV Zona Universitària
L’Associació de Veïns i Veïnes de la

Zona Universitària ha denunciat que la
celebració del Fes Pedralbes als Jardins

de Pedralbes ha deixat malmès aquest
espai. L’entitat diu que caldria buscar

una altra ubicació per al festival. 
pàgina 6

Montserrat Ballarín
La regidoria de Comerç, que lidera Mont-
serrat Ballarín, ha allargat fins al 3 de no-
vembre el termini per demanar les ajudes

per a les rebaixes dels lloguers comer-
cials. La mesura ha de servir per atenuar

la crisi que molts botiguers pateixen. 
pàgina 10

Gremi de Restauració
El Gremi de Restauració ha criticat les

restriccions aprovades fa uns dies sobre
l’aforament dels bars i restaurants i de

les seves terrasses. Més enllà d’aquestes
crítiques, cal destacar el paper del gremi

en la defensa dels interessos del sector. 
pàgina 10
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La lupa

per Xarxa d’aliments de les Corts

El veïnat de les cues de la fam

El passat 22 de juliol, aquest mitjà pu-
blicava una entrevista a Joan Ramon
Riera, regidor de les Corts. Allí el regi-
dor aprofitava per qüestionar l’activitat
que la Xarxa d’aliments de les Corts es-
tem desenvolupant des de fa mesos, amb
l’eclosió de la Covid-19. Cal advertir que
a la Xarxa no tenim per objecte atendre
les declaracions del regidor,
per falsioses que resultin.
La nostra preocupació són
les famílies que cada diven-
dres venen a recollir un lot de
productes alimentaris i hi-
giènics. Saber com estan,
les dificultats amb què es tro-
ben per sortir de la situació que els ha to-
cat de viure –incloses les traves admi-
nistratives–, com ho porta la mainada,
què necessiten per menjar, etcètera.
Aquesta és la nostra prioritat. Això no
obstant, atès que el regidor ens qüestiona
i es parapeta rere l’excusa del model de
Serveis Socials –com si l’acció política es-
tigués al marge d’aquest model–, creiem
necessari replicar-lo i recordar-li la seva
responsabilitat.

Si bé estem d’acord que, com deia ell,
“repartir menjar […] no ens traurà de po-
bres” (nosaltres, però, ho expressaríem
amb una altra sensibilitat), també és ve-

ritat que l’accés a l’alimentació és una ne-
cessitat essencial prèvia indiscutible.
Llevat que s’intenti manipular l’opinió pú-
blica, caldria acceptar que, primer, el que
cal és garantir l’accés a l’alimentació. El
model del regidor no garanteix aquesta
prioritat. L’any 2019 l’Ajuntament va in-
vertir un 0,12 % del seu pressupost total

a l’alimentació de persones vulnerables
en situació precària. L’indicador parla per
si sol. I si del que es tracta és d’anar a un
model de Serveis Socials que treballi
per crear oportunitats, ens sobta que el
regidor no acompanyi de mesures les se-
ves paraules: invertir el 12,77% del total
del pressupost a Serveis Socials i pro-
moció social entre tots els seus programes
(per cert, no n’hi ha cap d’específic de
creació d’oportunitats), atesos els dife-
rents fronts i problemàtiques d’aquesta
àrea (gent gran, joventut, immigració,
persones discapacitades, infància…), és
del tot insuficient. Amb aquesta política

d’inversió, el seu pretès model de creació
d’oportunitats per treure de pobres és,
com a mínim, una ocurrència. De fet, és
vergonyós que el regidor contraposi la
creació d’oportunitats amb les “cues de
la fam” quan des del Grup d’habitatge de
les Corts som víctima i testimoni de
com Serveis Socials no sempre pot satisfer

l’alimentació de les famílies.
Així les coses, ens pre-

guntem per què en l’entrevista
el regidor ens qüestiona. Pot-
ser recela de les veïnes i veïns
quan ens enxarxem per tro-
bar solucions que l’adminis-
tració no satisfà? Potser no li

agrada que es conegui que a les Corts tam-
bé es passa gana? No ho sabem. En
qualsevol cas seria obscè que la seva crí-
tica a la Xarxa fos resultat de la incapaci-
tat del govern de coalició de l’Ajuntament
de què forma part –amb rèplica a Ma-
drid– per acabar amb la gana. En un món
on es perden o desaprofiten 1.300 milions
de tones d’aliments anualment, criticar el
nostre model, basat en el reaprofitament
i reciclatge d’aliments, sense una alter-
nativa de solució ens sembla demagògic. 

Volem acabar amb un reconeixe-
ment a tota la gent, entitats i comerços que
fan possible la Xarxa.

És vergonyós que el regidor 
Joan Ramon Riera contraposi la creació 
d’oportunitats amb les “cues de la fam” 
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Les Corts

ESPAI PÚBLIC4L’Associació de
Veïnes i Veïns de la Zona Uni-
versitària ha denunciat recent-
ment que la celebració del festival
Fes Pedralbes d’aquest estiu, que
es va acabar el 16 d’agost, ha
provocat “destrosses” al parc dels
Jardins de Pedralbes.

Des de l’entitat veïnal lamen-
ten que hi ha hagut “molt poc res-
pecte per a la conservació de la flo-
ra i la fauna”, al mateix temps que
asseguren que “els interessos lli-
gats a la celebració del festival no
estan alineats amb la preservació
del medi ambient i d’un espai amb
categoria d’historicoartístic”. 

“FORMAT INADEQÜAT”
Aquests veïns també consideren
que “el format del festival en
aquest parc és totalment inade-
quat pel que fa a les seves di-
mensions i característiques” i per
això demanen “que es faci en un
altre lloc”, ja que creuen que els
Jardins de Pedralbes haurien de

ser l’escenari de concerts de petit
format i posen com a exemple el
cicle ‘Música als Parcs’.

Sobre les destrosses a les
quals fan referència, l’entitat veï-
nal parla, entre d’altres, “d’arbres
malmesos, una destrucció com-
pleta de zones de plantes, talls i
destrucció d’arbustos, deterio-

rament de la gespa i la contami-
nació del sol per vessaments de
residus líquids”.

El regidor Joan Ramon Riera,
per la seva banda, ja va afirmar al
juliol que els jardins són un espai
“adequat” per al festival però
també va deixar clar que qualse-
vol desperfecte s’arreglarà.

L’entitat veïnal diu que els jardins han quedat malmesos. Foto cedida

Denuncien que el Fes Pedralbes
ha causat destrosses als jardins

» L’AV Zona Universitària diu que s’han malmès “arbres i zones 
de plantes i gespa” i demana que el festival es faci en un altre lloc

Les Corts, el lloc amb menys
positius per coronavirus

PANDÈMIA4Les Corts va ser la
setmana passada (del 7 al 13 de
setembre) el districte de la ciu-
tat on es van registrar menys po-
sitius de coronavirus. 

Concretament, la xifra va
ser de 42, mentre que la setma-
na anterior, la del 31 d’agost al
6 de setembre, hi havia hagut 70
positius. A banda de ser el dis-
tricte amb menys casos, les xi-
fres també signifiquen que les
Corts va ser un dels llocs de la
ciutat on la caiguda de positius

va ser més alta. Entre el 31 d’a-
gost i el 6 de setembre el dis-
tricte amb menys casos va ser
Gràcia.

Pel que fa als barris, les Corts
va ser on la xifra va ser més alta,
amb un total de 24 positius,
mentre que a la Maternitat i
Sant Ramon la xifra va ser de 15
i a Pedralbes només hi va haver
un cas. Pel que fa a dilluns i ahir
només es va registrar un cas a
les Corts i cap a la Maternitat i
Sant Ramon i a Pedralbes.

EDUCACIÓ4El curs escolar es
va posar en marxa dilluns en un
context molt delicat a causa de la
pandèmia del coronavirus. Tot i
això, l’arrencada s’ha fet de forma
calmada i amb els docents i les fa-
mílies conscients que el repte és
majúscul.

Un exemple és el de l’Escola
Barcelona, situada al carrer Joan
Güell. Ahir al migdia, mentre els
alumnes sortien de l’escola, alguns
pares i mares valoraven com ha-
via anat l’arrencada. “Dilluns va

ser una mica caòtic però avui
[fent referència a ahir] tots hem es-
tat més pacients. Crec que tots
junts ens en sortirem”, explicava
en Lluís, pare de dos nens, afegint
que els nens “estan donant una lli-
çó, tal com ja van fer durant el con-
finament”.

Una altra opinió és la de la
Laura, que porta les seves dues fi-
lles a l’escola. “La gestió de les en-
trades i les sortides s’hauria de mi-
llorar”, afirmava fent referència a
la quantitat de pares i mares que

s’acumulen a fora esperant els
fills. Sobre les classes, creu que “no
s’hauria d’haver separat els grups
perquè l’estat emocional dels nens
hauria de ser prioritari i que no es
puguin relacionar amb els com-
panys els comporta dificultats”.

Per últim, la Raquel, una al-
tra mare, deia que la culpa de les
aglomeracions durant les entra-
des i les sortides “la tenim els pa-
res”. A banda d’això, remarcava
l’esforç dels docents perquè tot
vagi el millor possible.

Els casos a les Corts han disminuït. Foto: Hospital Clínic

Arrenca el curs escolar

La Mercè | Concerts a les Corts
Un dels escenaris de l’edició d’enguany de la Mercè serà l’esplanada de l’Audito-

ri 1899 del Camp Nou. Acollirà sis concerts entre els dies 24, 26 i 27 de setem-
bre. Hi tocaran, entre altres, Miqui Puig & ACP, Brighton 64  i Jazzwoman. 
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NOU BARRIS/ Un agradable aspecte de
modernitat que casa perfectament amb la
zona residencial on es troba. Parlem, indub-
tablement, del Parc Central de Nou Barris,
un dels més grans de la ciutat i una zona
verda incomparable, amb una cinquantena
d’espècies d’arbres diferents. Gràcies a la
seva situació i dimensions, aquest parc
aconsegueix que ens sentim en plena na-
tura dins de la ciutat.

Diversos fanals, un brollador d'aigua ge-
gant... El Parc Central de Nou Barris sembla
que vol fer la competència –a petita escala,
això sí– al seu homòleg novaiorquès. O com
a mínim pretén elevar-se com un dels sím-
bols d’aquest districte. 

Inaugurat el 1999 i ampliat el 2003, el
segon parc més extens de la ciutat, dissenyat
per Carme Fiol i Andreu Arriola, integra edifi-

cis singulars i històrics del barri amb la verdor
de les esplanades, com ara l'antic Institut
Mental de la Santa Creu, seu actual del Dis-
tricte de Nou Barris; les antigues masies de
Can Carreras i Can Ensenya; o el Parc Tecno-
lògic de Barcelona Activa, un centre que acull
iniciatives empresarials innovadores.

L'aigua, d'altra banda, és l'element que
aglutina aquest teixit d'edificis i zones ver-
des. La trobem tranquil·la en basses trian-
gulars que es dibuixen per tot el Parc
Central, però també sortint amb força d'al-
tíssims brolladors que refresquen la zona. 

Una part de l'antic aqüeducte de Dos-
rius, que passa per sobre del llac i uneix el
districte de Nou Barris amb Horta-Guinardó,
és un dels altres elements arquitectònics

que dibuixen el perfil de la zona verda. Un
perfil que acaben de definir els fanals en
forma de "diapasons", els més alts, i de "pal-
mes", els menys elevats. A part de donar
llum, aquestes curioses estructures de fusta
ofereixen ombra i redós al parc.

Un parc que, amb tot, posa a disposició
un enorme paratge on estar en contacte
amb la natura i demostra que relaxar-se a la
vora d’un llac enmig de la ciutat és possible. 

Ho saben bé els veïns i veïnes de Nou
Barris. Persones de totes les edats, també
molts nens i nenes, aprofiten el parc per
jugar i passar una estona de tranquil·litat. I
és que les més de 49 espècies d’arbres i les
157 palmeres que hi ha proporcionen un
lloc on aprendre i relaxar-se.

Amb un total de 17 hectàrees d'exten-
sió i adaptat al terreny, aquest parc ondulant
és ple de petites sorpreses.

SANTS –MONTJUÏC/Paral·lel al passeig de la Zona Fran-
ca i amagat darrere d’una benzinera hi ha un petit passatge
de vianants amb molta història. Es tracta de la Colònia Bau-
sili, que va ser una antiga barriada d’un únic carrer de no-
més 22 habitatges que encara guarden el caràcter histò-
ric i industrial. Passejar per aquest indret és retrocedir nor-
anta anys en el temps en un dels pocs vestigis populars
que queden al barri de la Marina.

Aquest grup d’habitatges es va construir al lloc del vell
prat d’indianes anomenat el Prat Nou, que al principi del
segle XX va esdevenir la fàbrica de teixits Brugarolas. Amb
la mort del seu propietari, la fàbrica va passar als germans
Teresa i Marià Bausili Sanromá. Aquest canvi de mans va
constituir la fi de l’activitat del Prat Nou. 

Sobre una part del solar de l’antiga fàbrica, pels volts
de 1928 es va aixecar un grup d’habitatges de 60 metres
quadrats fets a dos nivells. L’accés a la planta superior es
fa per un corredor en voladís i una escala que es projec-
ta pel davant de la primera planta, solució que dona una
forma molt singular i característica a tot el conjunt.

SARRIÀ –SANT GERVASI/Hi ha documents històrics
de l’any 1361 que ja parlen de la seva existència, tot i
que no es va descobrir fins a l’any 2001. El Dipòsit del
Rei Martí, de 585 metres quadrats, consta de set naus
longitudinals farcides d’arcs i amb 30 pilars. Està a to-
car de la Torre Bellesguard, l’inconfusible edifici en for-
ma de castell de l’arquitecte Antoni Gaudí, edificat so-
bre les restes de l’última fortalesa en què va viure, en-
tre els anys 1408 i 1410, el rei Martí I l’Humà. De fet, d’a-
quí ve el nom d’aquest sorprenent dipòsit d’aigües. 

Parc Central de Nou Barris:
un oasi enmig de la ciutat

La Colònia Bausili o un dels últims
vestigis populars del barri de la Marina

El Dipòsit del Rei Martí:
una relíquia del 1361

la Barcelona desconeguda 

Amb un total de 
17 hectàrees d'extensió 

i adaptat al terreny, 
aquest parc ondulant és 
ple de petites sorpreses

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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SANT ANDREU/ Passejant per la plaça d'Or-
fila, la del Mercadal o pel propi carrer Gran de
Sant Andreu podem fer-nos una idea de quin
aspecte tenia l'antiga vila independent de
Sant Andreu de Palomar, annexionada a Bar-
celona el 1897. Avui dia és un barri petit on
els veïns encara es coneixen i se saluden
quan es troben pel carrer.

Sant Andreu era una plana fèrtil que va
néixer com un espai d'activitat agrícola i
que va evolucionar en forma de petita vila
de caràcter comercial. La seva ubicació, en
ple camí entre Barcelona i el Vallès, va fer
d’aquest indret un espai idoni per als inter-
canvis comercials de pagesos i venedors
ambulants. Naixia així la bonica plaça por-
ticada del Mercadal, un espai on sembla
que el temps s'hagi aturat.

La plaça va ser concebuda a mitjans del
segle XIX, en estil neoclàssic, a base de por-
xades en què, posteriorment, s’hi recolza-
rien edificacions d’habitatges. La plaça era
el centre neuràlgic de la vida comercial de
l’antic poble de Sant Andreu de Palomar. 

Al mig de la plaça hi ha l’antic Mercat de
Sant Andreu, actualment en obres. Construït
l’any 1914 per encabir-hi les parades ambu-
lants que s’instal·laven a la plaça del Mercadal,
el mercat té unes dimensions relativament
modestes. L’atmosfera familiar i el tracte pro-
per eren i tornaran a ser, un cop reobri, marca
de la casa. De fet, bona part dels professionals
que atenien i atendran en aquestes parades
són descendents d’aquells primers comer-
ciants ambulants i molts en representen la
quarta o la cinquena generació familiar. 

El temps s’atura al nucli antic 
del barri del Mercadal

Un poema visual de Joan Brossa
i un velòdrom excepcional

HORTA –GUINARDÓ/ Lletres A, siguin sen-
ceres o trencades; signes de puntuació dis-
seminats per la gespa... Tot plegat dibuixa
un conjunt curiós i atractiu que cal llegir
com un gran poema corpori. Una escultura
urbana que té com a finalitat la reflexió a tra-
vés d'un recorregut que va del naixement a
la mort.

Les lletres són, en els poemes corporis de
Joan Brossa, grans objectes escultòrics que
formen jocs amb l'espai on es troben. En
aquest cas, l'any 1984, Brossa va fer un dels
seus poemes visuals als nous jardins nascuts
amb la construcció del Velòdrom d'Horta. El
va anomenar Poema visual transitable en tres
parts perquè el conjunt, de pedra artificial,
forma un itinerari que va de l'inici a la fi, del
naixement a la destrucció.

El recorregut comença amb una gran lle-
tra A de 12 metres d'alçada, que fa de porta
d'entrada al poema. És el començament.
Aquest inici dona pas als entrebancs i des-
envolupament de la vida, que aquí pren
forma de signes de puntuació. Així, els punts,
les comes, els parèntesis i els signes d'inte-
rrogació i d'admiració escampats per la
gespa ens condueixen cap a la fi del poema:
novament la lletra A majúscula, però en
aquest cas la trobem destruïda. Representa
la fi, la mort i la destrucció.

MOLT MÉS QUE COMPETICIONS
Aquest poema visual de Brossa és, doncs, als
Jardins de Marià Cañardo i Lacasta, a tocar
del Velòdrom d'Horta. A banda de ser la seu
de proves i competicions ciclistes, el velò-

drom també és una instal·lació al servei dels
veïns i veïnes de Barcelona. Per això s’hi duen
a terme activitats obertes a tothom, com ara
cursos d’iniciació al món de la bicicleta per a
joves i adults i processos de tecnificació. A la
zona del velòdrom també és possible gaudir
de massatges esportius, del circuit annex de
BMX i de l’entorn natural del parc de Collse-
rola, a banda del ja citat poema visual de
Brossa.

El velòdrom es va inaugurar l’any 1984
amb motiu de la celebració del Campionat
Mundial de Ciclisme en Pista. Els autors del
disseny, els arquitectes Esteve Bonell i Fran-
cesc Rius, van tenir la col·laboració de l’espe-
cialista alemany Herbert Schürmann. L’any
1984, la instal·lació va rebre el prestigiós
premi FAD d’Arquitectura.

Parc de Cervantes:
l’esclat de les roses

Roses vermelles, grogues o bla-
ves, rosers enfiladissos o en mi-
niatura. Un total de 10.000 rosers
d'espècies i varietats diferents
s'exposen al Parc de Cervantes del
barri de Pedralbes, al districte de
les Corts. I el millor és que podem
gaudir de l'acolorit espectacle
gairebé tot l'any, així com de les
extensions d’aquest preciós parc.

PETIT MUSEU A L’AIRE LLIURE
Al barri de Pedralbes, el Parc de
Cervantes ens saluda només en-
trar a Barcelona per l'Avinguda
Diagonal. Una imatge plena de
verd i color en una zona enjardi-
nada d'unes 9 hectàrees d'exten-
sió que amaga tot un petit museu
a l'aire lliure. 

Es tracta d'una preciosa col·lec-
ció de roses que ofereix una cu-
riosa ruta botànica entre rosers de
tots els continents, formes i colors.
L'espai on floreixen les roses d'abril
a novembre, gràcies al clima suau
de Barcelona, s'anomena la pèr-
gola. Acull anualment, des del
2001, un concurs internacional de
roses on es presenten noves espè-
cies que passen a engrossir l'aco-
lorida col·lecció. 

Acompanyant els rosers, al
parc també hi trobem nombro-
ses espècies arbòries com oms,
til·lers, acàcies, xiprers o oliveres,
entre d'altres. Amb tot, el Parc de
Cervantes ofereix amplis espais
amb gespa i camins amples ide-
als per passejar i practicar esport
o, simplement, contemplar la na-
tura en plena ciutat.

Les Corts

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona
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Comerç

Més temps per demanar
rebaixes als lloguers

CRISI4L’Ajuntament ha allargat
fins al 3 de novembre el període
per presentar sol·licituds per op-
tar a les ajudes municipals per a
les rebaixes del lloguer dels locals
comercials afectats per la crisi pro-
vocada per la pandèmia.

Les ajudes les poden dema-
nar els propietaris de locals co-
mercials de menys de 300 me-
tres quadrats on hi hagi negocis
que van haver de tancar durant
l’estat d’alarma. La subvenció
serà de 600 euros si els propie-
taris rebaixen el lloguer entre un
25 i un 50% i de 1.200 euros si la

rebaixa és superior al 50%. Per
tal que els propietaris dels locals
comercials puguin acollir-se a l’a-
juda, els contractes de lloguer
hauran d’estar vigents des d’a-
bans de l’estat d’alarma. 

Des de l’Ajuntament afir-
men que la mesura ha de servir
per “protegir, donar suport i fa-
cilitar el manteniment del co-
merç de proximitat de la nostra
ciutat” i, al mateix temps, “actuar
com a incentiu i reconeixement
perquè els propietaris contri-
bueixin a la continuïtat de l’ac-
tivitat comercial.

BARS I RESTAURANTS4L’a-
nunci de la Generalitat fet el
passat 1 de setembre, que ha
tornat a limitar l’aforament dels
bars i restaurants i les seves te-
rrasses, ha revoltat el sector de
la restauració.

Des del Gremi de Restaura-
ció de Barcelona han criticat du-
rament les noves mesures, que
qualifiquen “d’ocurrències”. Con-
cretament, la Generalitat ha tor-
nat a limitar l’aforament dels
bars i restaurants de la ciutat,

amb les terrasses incloses, al
50%. En el cas de les terrasses, la
Generalitat estableix que hi ha
d’haver dos metres de separació
entre les taules, mentre que a l’in-
terior dels locals la distància mí-
nima entre taules ha de ser d’un

metre i mig i no es permeten els
grups de més de 10 persones.

“DESOBEIR”
La situació ha provocat que el
president del Gremi de Restau-
ració, Roger Pallarols, hagi par-
lat “d’arbitrarietat” per part del
Govern i, fins i tot, hagi dit que
“ens estan obligant a desobeir per

sobreviure”. Segons Pallarols,
durant la pandèmia les terrasses
“han esdevingut la taula de sal-
vació de la restauració i un dels
pocs espais de sociabilitat per-
mesos”. Ara, considera el presi-
dent del Gremi, “estem tornant
als moments més foscos de la
desescalada i tot plegat sense cap
mena de diàleg”.

Roger Pallarols, president del Gremi de Restauració. Foto: Maria Belmez/ACN

Els restauradors, molt crítics
amb les noves restriccions

El Govern torna a limitar
al 50% l’aforament 
dels bars i restaurants 
i de les seves terrasses

Una dona passa per davant d’una botiga tancada. Foto: Mar Vila/ACN

Barcelona Activa | Creixen els cursos de formació
Barcelona Activa ha incrementat aquest estiu l’oferta de formació en línia arran de

la demanda creixent per part de professionals i empreses. Els cursos que han tin-
gut més participació són els que tenen a veure amb les formacions tecnològiques.
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Esports

Ha passat l’agost i la Diada però tenim la necessi-
tat de recordar la celebració de la Flama del Ca-
nigó del juny passat, que per a nosaltres va ser
molt especial. Us hem de dir que estem contents,
contents perquè vàrem poder portar la Flama
des del Canigó fins a la plaça Comas, perquè s´hi
va poder llegir el manifest, que incorporem com
a cos principal d’aquest escrit, i perquè la contri-
bució dels establiments participants va ser molt
positiva en la difusió de la festa.

El manifest diu:  Un any més renovem la Flama
del Canigó, i ho fem en una situació adversa i
plena d’incerteses. Malgrat les dificultats, una pe-
tita gran xarxa col·lectiva fa possible, també
aquest any, que la Flama que es regenera al cim
del Canigó arribi a tots els indrets de casa nostra.
A cada ciutat, a cada vila, a cada barri, a cada
balcó.

Treballant col·lectivament per un objectiu
comú.

Un projecte que demostra, com tants altres,
com és aquest país. Un país que té la seva prin-
cipal fortalesa en la gent que el conformem.
Ho hem vist, també, aquests darrers mesos, en la
manera com hem afrontat la pandèmia: tothom
assumint el seu paper, la seva part de responsa-

bilitat individual i col·lectiva. Són moments en
què la solidaritat i el suport mutu s’han conver-
tit en la base per seguir endavant.

És evident que aquesta situació ha estat un
cop fort per a tothom, aquí i arreu del planeta.
Canvis d’hàbits, increment de les desigualtats,
qüestionament de drets i llibertats, pèrdua de
gent estimada…

Enguany aprofitem aquest moment de l’en-
cesa de la Flama a cada racó del país, no només

per reivindicar la unitat de la llengua i la lluita
pels drets i les llibertats dels Països Catalans, sinó
també per recordar totes aquelles persones
que ja no hi són i que trobem i trobarem a faltar.

Volem destacar tota aquella gent que mante-
niu encesa la Flama, dia rere dia, any rere any. Una
Flama que, passi el que passi, no s’apaga mai.

Visca la Flama del Canigó!
Visca els Països Catalans!

Aquest missatge ha estat escrit coralment per: Glòria
Bassets, metgessa; Marc Ferrer, bomber; Carles Fur-
riols, metge; Elena Gual, mestra; Lluís Marmi, llibreter;
Mireia Mena, pagesa agroecològica; Joan Molins,
alumne d’escola; Elisabeth P. Cuscó, infermera; Marco
Ruggero, transportista; Pili Sanmartín, viticultora.

Tots ells són representants d’alguns dels sectors
que han tingut un paper clau en la situació generada
per la Covid-19. 

Juny de 2020
I, per acabar, donar-vos les gràcies a tots els que hi

heu participat, directament o indirecta, i encoratjar-
vos a seguir endavant en la gran tasca de defensar la
llengua, potenciar la cultura i fer país.

Record de la Flama 
del Canigó

Handbol | El Manyanet començarà la lliga a finals de mes
L’últim cap de setmana d’aquest mes es posarà en marxa la Lliga Catalana Sènior

masculina per a l’Handbol Manyanet. L’equip verd tornarà a la competició després
de més de sis mes aturat amb un partit contra el Sant Vicenç al Pavelló de l’Illa.

Les Divisions d’Honor d’hoquei
herba seran unes de les primeres
competicions de màxim nivell
que es posaran en marxa més
aviat... tan aviat com aquest cap
de setmana i per això els sèniors
del Polo ultimen ja els detalls fí-
sics i tàctics per al nou curs.

I és que després de més de
mig any sense competir, aquest
dissabte es posaran en marxa, de
nou, les màximes categories es-
tatals. Els Campionats de Cata-
luya, disputats el cap de setma-
na passat, han estat els darrers
tests per als dos conjunts, amb el
femení perdent la final contra el
Júnior (1-2).

La lliga, doncs, es posarà en
marxa per al sènior masculí de
Roger Pallarols dissabte que ve a
la una del migdia (serà el primer
partit de la temporada 2020-
21) a Les Pedritxes, el camp del
CD Terrassa. L’estrena del con-

junt de Pedralbes a l’Eduardo
Dualde serà vuit dies més tard, el
dia 27 a la una del migdia, con-
tra un altre dels equips de Ter-
rassa, l’Atlètic. Pallarols, a més,
podrà comptar amb Matías Rey
durant tots els partits dels mesos
finals d’aquest 2020; l’interna-
cional argentí havia anunciat
que tornava al seu país per pre-
parar els Jocs, però el canvi d’es-
cenari fa que allargui la seva es-
tada al club fins al desembre.

L’endemà serà el torn per al
sènior de Fabrizio Demarchi. En
el seu cas, el Polo començarà la
temporada a casa amb un partit
diumenge a dos quarts d’una
del migdia contra el CD Terras-
sa. El primer desplaçament que
haurà d’afrontar l’equip en
aquest nou curs, diumenge de la
setmana que ve, els donarà una
oportunitat de ‘venjar-se’ de la
derrota contra el Júnior a la final
del Campionat de Catalunya.

Matías Rey seguirà al club fins a finals d’any. Foto: JM Llorens / RCP

Arrencada de lliga imminent
per als dos sèniors del Polo

Pau Arriaga
PEDRALBES

El Joventut tornarà a Copa
Catalunya el 18 d’octubre

El compte enrere ja ha
començat. El Joventut
d’Alfred Benages ja co-

neix el full de ruta que seguirà el
curs basquetbolístic 2020-21: el
retorn a Copa Catalunya serà
una realitat el diumenge 18 d’oc-
tubre, quan el conjunt groc rebrà
la visita del CBF Cerdanyola al
Pavelló de l’Illa.

Per primer cop, els equips de
la Copa Catalunya femenina es di-

videixen en dos grups de 10 con-
junts cadascun. Els dos primers
de cada grup acabaran formant el
grup 3, del qual sortiran els can-
didats catalans a l’ascens a Lliga
Femenina 2.

El sistema de descensos serà
més complex, ja que en funció de
la classificació de la primera fase
els equips acabaran en un dels
quatre grups en dels quals sorti-
ran els quatre que descendiran.

L’UBAE ja treballa amb la
vista posada en el curs que ve

Gairebé un mes i mig
després de la derrota
que va evitar un as-

cens històric a Segona B, l’UBAE
torna a posar-se en marxa amb
la vista posada en una nova tem-
porada a Tercera Divisió. L’enti-
tat ha preparat uns protocols
interns per garantir la seguretat
i el bon funcionament de totes les
activitats de totes les seccions del
club, no només el futsal.

Sigui com sigui, però, el pri-

mer equip ja coneix el calenda-
ri del curs 2020-21, en el qual la
categoria estarà dividida en qua-
tre grups, en lloc dels dos de les
anteriors campanyes.

La primera jornada està pre-
vista per al 3 d’octubre, amb el
primer derbi barceloní contra
el Gràcia FSC. La primera volta
arribarà a la seva fi el 13 de de-
sembre a la pista del CFS Ei-
xample, que també serà el darrer
rival del primer tram del curs.
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Què passa en una relació amorosa, es-
table però encara relativament jove,
quan un dels dos pren una decisió uni-
lateral que afecta directament el futur de
la parella? Això es planteja Marta Orriols
a la seva nova novel·la, que veurà la llum
aquest mes de setembre després dels
èxits d’Anatomia de les distàncies curtes i
Aprendre a parlar amb les plantes.

Llibres

Dolça introducció al caos
Marta Orriols

L’Aurora (Lolita Flores) i l’Emma (Sara
Moraleda) són una mare i una filla molt
unides, però amb punts de vista molt di-
ferents sobre la vida. L’Aurora, que és ví-
dua i manté un idil·li amb un astronau-
ta retirat, vol decidir sobre la vida de la
seva filla. L’Emma, jove i rebel, té un
promès que no agrada a la seva mare. 

Al teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La fuerza del cariño
Magüi Mira

“El cinquè disc d’Els Amics marca un
abans i un després definitiu”. Aquesta fra-
se sobre l’àlbum El senyal que esperaves
es pot llegir a la pàgina web del grup. Pot-
ser ho diuen perquè és el primer disc que
publiquen com a trio, després que Eduard
Costa deixés la banda fa gairebé dos anys.
El que està clar és que és una de les es-
trenes més esperades de la temporada.

Música

L’últim paper al cinema de Rosa Maria Sar-
dà, que va morir el juny passat, és el d’a-
questa pel·lícula d’Ángeles Reiné: Salir del
ropero. L’estrena d’aquest film, que arri-
ba ara perquè es va haver de posposar
per la pandèmia, ha esdevingut una
mena d’homenatge a l’actriu. Completen
el repartiment David Verdaguer, Veróni-
ca Forqué i Ingrid García-Jonsson.

Pelis i sèries

Salir del ropero
Ángeles Reiné

El senyal que esperaves
Els Amics de les Arts

Festa de la Cervesa
Contra tot pronòstic, la setena edició de la Festa de la

Cervesa del Poble Espanyol de Barcelona continua enda-
vant. Programada del 18 al 27 de setembre, aquesta serà

l’entrega més especial de la festa des de la seva creació,
però mantindrà un tret important: l’entrada serà gratuïta
per als residents a Catalunya, tot i que caldrà reservar-la

prèviament per internet i l’aforament serà limitat. També
s’han augmentat els espais de celebració per tal d’evitar

aglomeracions. Sigui com sigui, hi haurà quinze varietats
de cervesa, menjar alemany, música en directe i tallers.

P A U  G A S O L

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans noms del bàsquet
Va ser el primer espanyol a guanyar un anell de l’NBA

Famosos

Ha sigut pare per primer cop
Li ha posat Elisabet Gianna a la seva filla, per Gianna Bryant

Allau d’afecte
El record a Kobe Bryant i la seva filla ha emocionat molt

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| RPG Maker MV
RPG Maker MV permet als jugadors crear el seu propi joc de rol a la Nintendo

Switch o a la PS4 i després compartir les seves creacions en línia amb la comunitat.

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia

El 6 de juliol de 1980 va néixer una estrella del bàs-
quet a Barcelona. Una estrella que creixeria a Sant

Boi de Llobregat, jugaria al primer equip del Barça i
acabaria fent el salt a l’NBA amb només 21 anys.

Aquest va ser l’inici de la llegenda de Pau Gasol, un
dels noms més internacionals del bàsquet català. El

gran dels germans Gasol ha jugat als Memphis
Grizzlies, a Los Angeles Lakers i als Chicago Bulls, en-

tre d’altres, i l’any 2009 es va convertir en el primer
espanyol a aconseguir un anell de l’NBA. Aquesta

fita la va assolir als Lakers de la mà del seu company
i inseparable amic Kobe Bryant, que va morir el pas-
sat mes de gener en un accident d’helicòpter. L’em-

premta de Bryant en la vida de Gasol és tan gran
que el català, que acaba de ser pare per primer cop,

li ha posat a la seva filla Elisabet Gianna. Gianna
Bryant era el nom de la filla de Black Mamba que

també va morir en aquell tràgic accident.  
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

ES POT

Cal convicció: pregunta’t per què fumes, pensa en els 
beneficis de deixar-ho, calcula quants diners t’estalviaries...

DIA D

DECIDEIX-TE

RECOMPENSES

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

i SALUT

Setembre és un bon mes per proposar-se nous reptes, i
deixar de fumar sempre és un bon propòsit. A més, com ja
va passar en el seu moment amb l’entrada en vigor de la

llei antitabac, la prohibició de fumar a l’exterior quan no hi
hagi distància de seguretat pot ser una bona excusa per pren-
dre la decisió d’eliminar el tabac de la teva vida.

Tot i que no és un objectiu fàcil, és del tot possible: més de
la meitat de les persones que fumen aconsegueixen deixar-ho
definitivament, segons l’Institut Català de la Salut (ICS). Perquè
en siguin encara més, l’ICS ofereix un seguit de consells que
comencen per decidir-se. Pot semblar obvi, però estar-ne con-
vençut és el més important. Per això, atura’t a pensar per què
fumes i per quines raons hauries de deixar-ho (n’hi ha milers)
o calcula quants diners t’estalviaries si ho deixessis. En la ma-
teixa línia, segons el Programa Atenció Primària Sense Fum
(PAPSF), és primordial marcar-se una data pròxima com a Dia
D i pot ser útil comunicar-ho a amics i familiars. A partir d’a-
quest dia, cal que et mantinguis ocupat i que et regalis “re-
compenses alternatives al tabac”. I, per descomptat, si veus
que necessites ajuda, consulta un professional sanitari.

Consells per deixar de fumar

Recorda que és possible: més de la meitat de les persones que 
fumen aconsegueixen deixar-ho definitivament, segons l’ICS

Les claus

Escull una data pròxima en el calendari com a Dia D per deixar 
de fumar de cop i comunica-la a familiars i amics perquè t’ajudin

Un cop ho deixes, és important mantenir-se ocupat 
i buscar recompenses alternatives al tabac
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