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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amb les que assenyalen enti-
tats com la PAH.

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

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

Sindicat de Llogateres:
“La responsabilitat és
de l’Estat, ha d’aturar 
ja aquesta sagnia”
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La lupa

per @ModernetdeMerda

L’enèsim kleenex

Aquell dia de 2018 van avisar els
mitjans de comunicació i després la
van detenir a casa seva, acusada de
terrorisme i rebel·lió. Li van fer totes
les fotos possibles i van omplir tots els
titulars perquè quedés ben condem-
nada i sentenciada per l’opinió pú-
blica. I a continuació van
confinar-la al seu munici-
pi, sense deixar-la sortir
en cap moment, mentre
els puros treien fum i els
sotabarbes botaven de riu-
re a l’Audiència Nacional.

Un cop inculcada la por
i criminalitzat el moviment, l’Au-
diència Nacional va llençar la joguina
als jutjats catalans. Allà Tamara Car-
rasco va passar a ser acusada simple-
ment de desordres públics. Però els
puros dels jutjats catalans també tre-
ien fum i els seus sotabarbes botaven
tant o més que els de l’Audiència Na-
cional, perquè al mateix temps que li
rebaixaven les acusacions li mantenien

el confinament (el segrest) a Vilade-
cans. Escarni pur.

No ha estat fins aquest mes d’octu-
bre que, finalment, l’han absolt. Més de
dos anys després, del terrorisme s’ha
passat a l’absolució. De la més alta de
les acusacions a la més absoluta de les

llibertats. I, entremig, patiment, asse-
nyalament, difamacions i repressió.

Tot perfectament executat per un
Estat que ni tan sols ha necessitat con-
demnar Carrasco, perquè l’objectiu de
condemnar tota una ideologia ja va que-
dar més que assolit des del primer mo-
ment, el mateix dia que se la detenia. Ha
estat una (altra) operació rodona de
principi a fi. Com ho fou també la dels

CDR i la famosa goma-2. Com ho seran
totes les que vindran en un futur per cri-
minalitzar l’independentisme.

Tamara Carrasco ha estat, en defi-
nitiva, un kleenexmés de l’Estat. Han
utilitzat el seu dolor per intentar mi-
nar un moviment polític, i ara ella i el

seu patiment ja són a la
gran paperera de la re-
pressió espanyola. Una al-
tra vida trencada per l’odi
més arbitrari i, a la vegada,
calculat. Una altra ciuta-
dana independentista per-
seguida per les seves idees.

Un altre èxit d’un Estat que sap que,
a sobre, compta amb el silenci còm-
plice d’una immensa majoria de co-
muns i socialistes, que veuen com les
bales els passen de llarg.

Que trist ser una minoria nacional
en un estat així, que urgent que serà
sempre marxar d’aquest fangar, i qui-
na immensa pena viure en silenci men-
tre els teus veïns i amics viuen amb por.

Una altra vida trencada per un odi arbitrari 
i alhora calculat, una altra independentista

perseguida per les seves idees

La meva àvia, de 96
anys, ha conegut la

seva besneta a través
d’un vidre. Penjo això a les xarxes so-
cials per recordar que la pandèmia
està privant la gent gran de viure ple-
nament les seves últimes experièn-
cies felices. I perquè l’estimem i la tro-
bem a faltar molt.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La monarquía españo-
la está constitucional-

mente blindada con una
vía de reforma extra difícil, nunca en la
historia ha perdido el apoyo de dos ter-
cios del Parlamento y ni un escándalo
de corrupción fuerte pone a la mitad de
los votantes en contra. Felipe VI puede
dormir a pierna suelta.

@apuente

Conèixer una persona
no ens permet saber si

seria capaç o incapaç de
cometre un acte. Les bones persones
cometen delictes. Per això, el dret pe-
nal va dirigit a les accions i fets i no con-
tra la persona. A més, sabeu qui més co-
neix l’agressor? En el 85% dels casos [de
violència masclista], la pròpia víctima.

Aprovecho que el 12
de octubre también es

el Día de la Guardia Civil
para recordar que los agentes despla-
zados al País Vasco cobran un plus
mensual de “conflictividad” de 681,98
euros porque, aunque ETA hace diez
años que no existe, nos siguen tratan-
do como a una colonia.

@CarlaVall@MRubirola @jonathanmartinz

Els semàfors

Rosa Maria Moreno
Moreno ha estat escollida Cortsenca

d’Honor 2020 per la seva tasca a l’Asso-
ciació Les Corts per la Inserció Laboral,
on és la coordinadora tècnica. La seva
feina es basa en un compromís molt

ferm amb les persones discapacitades. 
pàgina 6

Josep Maria Banach
Banach és el Cortsenc d’Honor 2020 pel
seu paper durant la pandèmia des del
Mercat de les Corts, on és el president

de l’Associació de Concessions i propie-
tari de Carns Banach. El mercat no ha

deixat d’oferir els seus serveis ni un dia.
pàgina 6

AE Les Corts UBAE
Els mamuts han començat la tempora-
da 2020-21 amb dues victòries en els

primers dos partits. L’equip és l’únic del
grup 2 de la categoria que ha sumat sis
de sis i abans que s’acabi el mes jugarà
contra el Molins 99 i l’Estel Vallseca.

pàgina 12
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Josep M. Banach i Rosa M. Moreno,
Cortsenc i Cortsenca d’Honor 20201

2
Anna Ramon, de l’AV Camp Nou, 
rebrà la Medalla d’Honor

Denuncien que el Districte 
posa traves a la Festa Major

Josep Maria Banach: plantar cara 
al coronavirus des del Mercat de les Corts

Demanen canviar el nom 
del carrer Jiménez i Iglesias

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Safata d’entrada

A la crisi profunda en què està
immers l’estat espanyol, s’hi ha
afegit la de la Comunitat de
Madrid, de bracet amb l’Ajun-
tament de la capital espanyola.
Una crisi no tan sols sanitària
amb la Covid-19, sinó també
social i econòmica, de la qual
no saben com sortir.

La presidenta de la Comu-
nitat de Madrid no fa cas del
govern espanyol ni de les reco-
manacions que li fan els ex-
perts en matèria sanitària (per
a més inri, el ministre de Sani-
tat és català, només faltaria!).
Serà imputada per rebel·lió?
Díaz Ayuso està entestada a re-
petir contínuament que el go-
vern comunista li té mania,
que la volen destronar, que no
es tracta d’una qüestió sanità-
ria sinó política, i es va fent la

De Madrid al cielo
per Jordi Lleal

víctima del malèfic govern
espanyol que la vol destro-
nar. Algú recorda allò de: “El
virus no entén de territoris”.
Serà que, com diuen els ex-
perts,  la forma de contenir
l’expansió és encerclant les
zones de més propagació del
virus, no?  

Si aquesta actitud i deter-
minació l’hagués presa el
president Quim Torra, tot
l’espanyolisme li haguera
saltat a la jugular, titllant-lo
de moltes coses, menys de
bonic. 

És molt dur dir-ho, però

sembla que la senyora Díaz
Ayuso està fent tot el possible
perquè molts madrilenys se’n
vagin cap al cel, i això no els
farà gens de gràcia als pa-
rents i amics dels finats.

El govern espanyol ha ti-
rat pel dret, declarant l’estat
d’alarma, per saltar-se l’im-
pediment dels jutges, i ara la
presidenta i els seus acòlits
ploriquegen perquè se’ls
aplica el 155 d’amagatotis.
No es van queixar pas quan
es va aplicar a Catalunya, oi? 

“De Madrid al cielo”.
Quina pena de política!

Les millors
perles

Bierpartei (Partit de la Cervesa en alemany) és una de les op-
cions que els ciutadans de Viena han pogut votar a les elec-
cions municipals que s’han celebrat recentment. Només ha

obtingut un 2% dels vots, però propostes com “una font de cervesa
a cada cantonada” no s’oblidaran fàcilment.

Un nen d’11 anys acaba detingut després de robar un au-
tobús escolar i fer-lo xocar contra un arbre. Ha passat a
Louisiana, als Estats Units, on diversos cotxes de policia

van haver de perseguir el nen. Afortunadament, ningú va resul-
tar ferit i tot va quedar en un ensurt.

Torturar presos fent-los escoltar la cançó infantil de Baby shark
durant dues hores seguides. Ho han fet uns funcionaris d’una
presó d’Oklahoma, als Estats Units. Els treballadors han estat

denunciats acusats de delictes de crueltat per haver martiritzat al-
menys quatre presos d’aquesta manera.

Sembla que les restriccions imposades a Madrid pel coro-
navirus no afecten tots els ciutadans per igual. Cayetana
Álvarez de Toledo ha viatjat des de la capital espanyola

fins a Barcelona per assistir als actes del Dia de la Hispanitat i
després a Còrdova, a una plaça de toros. Tot, en un sol dia.

Fulles d’afaitar amagades en una massa de pizza d’un super-
mercat. Ha passat a la ciutat estatunidenca de Dover, on fins i
tot algunes d’aquestes masses s’han arribat a vendre. De fet,

qui va donar l’avís va ser un client que n’havia comprat una. El sospi-
tós d’haver introduït les fulles d’afaitar al producte ha estat detingut.

A les xarxes

@fgarriga: La directiva del Barça, que sos-
pita de butlletes falsificades, no ha presen-
tat cap queixa sobre el tema davant la mesa
de la moció. Directament a la Guàrdia Civil.

@jordimunozm: Les classes de la universi-
tat són espais segurs, amb mesures molt
estrictes. Si cal tancar per reduir mobilitat
que es digui, però les classes no són un risc.

#LaUniversitatACasa

@jaumeclotet: El 1492, quan Colom va
“descobrir” Amèrica, al Carib hi vivien més
d’un milió d’indis taïns. El 1508 en queda-
ven 60.000 i el 1531, només 600.

#DiaDeLaHispanitat #TotPerEvitarLaMoció
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Les Corts

TRADICIÓ4La Festa Major de
les Corts va posar el seu punt final
aquest dilluns després de celebrar
una edició reduïda que havia co-
mençat el dia 8 i que ha estat mar-
cada per la polèmica amb les en-
titats organitzadores.

Dies abans de l’inici de la ce-
lebració les entitats de la comissió
de festes van denunciar que el Dis-
tricte estava fent impossible la
celebració d’enguany amb l’apli-
cació “retorçada” de les mesures
de seguretat per la pandèmia.
Això va provocar que anunciessin
que no participarien en l’organit-
zació de les activitats programa-
des, tot i que bona part d’elles ha-
vien treballat per formar-ne part.
Dies abans, des del Districte ja es
va deixar clar que les restriccions
imposades, com ara la supressió
de les barres de bar, tenien l’ob-
jectiu de garantir la seguretat i que
totes les mesures s’havien pres a
partir del que determina el pro-
tocol del Procicat.

Tot i aquesta situació, la Fes-
ta Major va tirar endavant amb
els actes que el Districte havia
programat. Així doncs, es van fer
actes com el concert líric a l’Au-
ditori Axa, el concert de Lul·la als
jardins del Clot d’en Salvi, es-
pectacles familiars o la Fira d’Ar-
tesania a la Gran Via de Carles
III. Pel que fa al pregó, enguany
va anar a càrrec de Maria Pérez-
Hervada, directora del Centre

d’Atenció Primària Montnegre, i
d’Enrique Aranda, director de
l’Hotel Melià Barcelona Sarrià.

Per últim, el punt final de la
festa el va posar el castell de focs
del dilluns al vespre, mentre
que a la mateixa hora les entitats
van organitzar una protesta a da-
vant de la seu del Districte, amb
una traca inclosa, per reivindi-
car que “la Festa Major pertany
als veïns i veïnes”.

Un dels concerts fets durant aquesta Festa Major. Foto: Districte

Acaba una Festa Major atípica
i amb polèmica amb les entitats 
» La pandèmia obliga a una celebració amb menys dies i actes
» Les entitats no hi participen per les restriccions del Districte

Les Corts, protagonista 
del festival Pantalla Barcelona
CINEMA4El cicle de cinema Pan-
talla Barcelona celebra una nova
edició i les Corts és un dels barris
protagonistes.

I és que el Centre Cívic Josep
Maria Trias i Peitx és un dels es-
pais on es projectaran diferents
pel·lícules. La primera, ‘Los días
que vendrán’, es podrà veure el
20 d’octubre a partir de dos
quarts de set de la tarda, mentre
que la segona sessió tindrà lloc el
10 de novembre amb ‘Me llamo
violeta’. La tercera projecció serà
a finals de novembre, el dia 24,
i el públic podrà veure ‘A thou-

sand girls like me’, mentre que
l’última sessió serà de curtme-
tratges l’1 de desembre amb ‘The
fight’ i Què passarà quan em
faci gran’.

DIFONDRE EL CINEM
El festival Pantalla Barcelona té
com a objectiu seguir consolidant
la difusió cinematogràfica al con-
junt de la ciutat. Enguany el fes-
tival ofereix 20 curtmetratges i 20
llargmetratges en diferents espais
de la ciutat fins al pròxim 18 de
desembre. Les entrades es poden
reservar a través del seu web.

GUARDONS4La Sala de Plens de
la seu del Districte va acollir dis-
sabte l’acte d’homenatge a les en-
titats i la proclamació del Cortsenc
i la Cortsenca de l’any. Josep M.
Banach, president de l’Associació
de Concessions del Mercat de les
Corts, i Rosa M. Moreno, coordi-
nadora tècnica de l’Associació Les
Corts per la Inserció Laboral (AL-
CIL), van ser els guanyadors d’u-
na votació popular en la qual van
participar 891 persones a través
del web de Línia Les Corts. 

En aquest sentit, el regidor de
les Corts, Joan Ramon Riera, va
voler agrair a Línia Les Corts
aquesta organització, així com el
seu periodisme de proximitat i el
compromís amb el districte.

Banach, que amb 376 vots va
quedar per davant d’Enrique Aran-
da (305) i de Carlo Scoles (210), va
reivindicar el petit comerç, recor-
dant que “el Mercat de les Corts
vetlla sempre per donar resposta
a les necessitats alimentàries del
barri”, sigui quin sigui el context. 

Per la seva banda, Moreno,
que amb 387 vots va superar per
poc la recentment traspassada
Maria Dolors Camprubí (353) i Fe
Escat (151), va destacar que “les
Corts és el districte més inclusiu”. 

L’acte també va servir per re-
conèixer la tasca de l’Associació
Lluita Contra la Mortalitat Infan-
til i Protecció a la Infància, l’Asso-
ciació Veterans de Catalunya i l’As-
sociació Aula d’Extensió Universi-
tària per a la gent gran de Les Corts-
Oest, que feien 100, 50 i 25 anys.

Les pel·lícules es veuran al CC Josep Maria Trias i Peitx. Foto: Google Maps

Un reconeixementmerescut

Zones verdes | Nou pla de manteniment
L’Ajuntament ha posat en marxa un nou pla de manteniment de les zones ver-
des i dels parcs per compensar tot el que no es va poder fer a causa del confina-
ment. Algunes actuacions són el desbrossat dels escocells o la poda d’arbusts.

Els premiats, les autoritats i la representació de Línia Les Corts. Foto: Districte
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CULTURA4Tres escenaris, tres
dies i gairebé una quinzena d’es-
pectacles circenses. Clowns, mú-
sica, equilibris, llits elàstics, teatre,
humor i molta alegria. Les pistes de
circ del carrer Benavent i de la pla-
ça de les Ceràmiques Vicens es tor-
naran a omplir de vida, somriures
i art un any més. Això sí, com en
tot, els espectacles estaran adap-
tats a la nova normalitat, amb
aforament limitat, mesures d’hi-
giene i seguretat i la necessitat de
reservar les entrades prèviament.
El Festival, que s’havia de celebrar
al mes de juny, es va ajornar a cau-
sa de la covid-19.

El Festival Circorts estrena la
21a edició apropant de nou, de for-
ma gratuïta, aquest art sense fron-
teres d’edat, llengua o estatus
econòmic a tots els públics, alho-
ra que fa una aposta clara per
promocionar els artistes emer-
gents i el circ de qualitat a tots els
públics. Enguany l’espai es divideix
en tres “carpes de circ”, l’escenari
Gran, la Guingueta i l’escenari Mu-
ral, i l’espai Jardins tallers on cada
dia es faran tallers de circ per als
més atrevits i atrevides!

El Festival s’estrenarà el diven-
dres 16 d’octubre, a les 17.30 h,

amb un acte de presentació oficial.
Tot seguit, podreu gaudir de Car-
man (18 h), una comèdia damunt
d’un Seat 600 on es barreja de for-
ma magistral música, clown i circ.
A continuació, i per tancar el pri-
mer dia, serà el torn de Tulpa (19
h), una combinació de personat-
ges i diverses tècniques de circ que
no deixaran a ningú indiferent. 

El dissabte ens espera una
gran jornada de circ, amb tallers i

espectacles durant tot el dia. Pri-
merament, L’atracció (11 h), clown
i teatre a través de dos firaires
que tenen una parada de pescar
aneguets. A continuació, Babo
Royal (12 h), un espectacle de reis
i trobadors. L’humor i diverses
tècniques de circ pujaran a l’esce-
nari a les 13 h amb l’espectacle Ab-
surd. A la tarda podreu gaudir
d’Espera (17 h), un espectacle que

gira entorn de les expectatives, l’es-
perança i el pas del temps. Tot se-
guit, serà el torn de Peix (18 h), un
viatge metafòric cap a les pro-
funditats humanes. A les 19 h,
pujarà a escena Homenaje, una
peça de perxa xinesa femenina i
desobedient protagonitzada per
una dona i un llop. Tancarà la jor-
nada l’espectacle Flow (20 h), amb
música b-box. 

La jornada de diumenge co-
mençarà a les 11 h amb Mdme
Roulotte, teatre i clown amb la pa-
llassa La Bleda i la seva caravana. Al
migdia, Back 2 classics, ens condui-
rà als salts més espectaculars en un
llit elàstic, on el circ més clàssic es tro-
ba amb el ball i la música més ur-
bana. Per tancar la matinal, a Men-
tir lo mínimo gaudirem del circ més
minimalista, una experiència col·lec-
tiva amb el públic. El projecte Nin-
yo tancarà la jornada, a les 18 h, amb
un espectacle de Cabaret-Queer.
Durant les tres jornades es faran ta-
llers de circ (cal reservar entrada).
Consulta el programa al web ajun-
tament.barcelona.cat/lescorts

CAL RESERVAR
Enguany, per les circumstàncies a
causa de la covid-19, l'aforament

és limitat i serà imprescindible
fer la reserva prèvia dels espec-
tacles. Per aconseguir una entra-
da caldrà enviar un correu elec-
trònic a circorts@lapusa.com in-
dicant el nom de l'espectacle i el
nom, cognoms i telèfon de totes
les persones que vulguin assistir
a l'acte. Un cop confirmada la re-
serva, es rebrà l'entrada en format
digital. Caldrà accedir als espec-
tacles 30 minuts abans del seu ini-

ci, mostrant l'entrada al dispositiu
mòbil o portant-la impresa. In-
formem que 10 minuts abans d'i-
niciar l'espectacle, els seients que
no estiguin ocupats s'alliberaran. 

21 ANYS DE CIRC 
El Circorts és un festival de circ
que se celebra al districte de les
Corts, concretament al carrer Be-
navent, que pretén ser punt de re-

ferència d’espectacles professio-
nals, defensor del circ emergent,
obert a altres disciplines tot inte-
rrelacionant diferents llenguatges
artístics, amb una amplitud d’ho-
raris per arribar a tots els públics i
amb accions de participació per a
la dinamització dels serveis i equi-
paments existents al territori. A
més, al festival hi col·laboren el
Casal de Joves de les Corts, l’espai
Jovecardí i el projecte Nin-yo, per tal
de reforçar els vincles del certamen
amb el barri.

MURAL ACOLORIT
Des del mes de setembre, un dels
murs del carrer Benavent tocant a
la plaça de les Ceràmiques Vicens,
brilla més que mai amb un mural
ple de circ i color. L’artista Cristian
Artigas és l’autor d’aquesta obra de
55 metres i mig, on conviuen pai-
satges, guitarres, pallassos, car-
pes de circ, foc, putxinel·lis i, fins i
tot, un Pau Farinetes molt original.
El procés de creació d'aquest gran
mural circense va ser un treball
col·laboratiu de l'artista amb el jo-
vent del Casal de Joves de les
Corts, que van participar expres-
sant què significava per a ells i elles
el circ i el barri. 

Circ a les Corts
» Del 16 al 18 d’octubre se celebra la 21a edició del Festival Circorts, un clàssic cortsenc
» Es faran tallers i espectacles de circ emergent que estaran oberts a tota la família

El festival
tindrà tres 

escenaris diferents

El Circorts arriba enguany a la seva 21a edició. Fotos: Districte

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

El Circorts torna 
a apostar pels 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelona desconeguda 

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

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

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

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

T’enamoren les places?
No et perdis aquestes tres

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

La plaça del Sortidor 
és punt de trobada 

de veïns i veïnes que es
refugien en aquest lloc

amb caràcter propi 

BARCELONA/Una molt bona opció per redescobrir la ciu-
tat és amb el bus Barcelona Panoràmica, una ruta molt
especial, guiada en viu en català i castellà, amb la qual es
poden veure els llocs més emblemàtics de Barcelona des
d’una altra perspectiva. Un recorregut inoblidable que et
permet retrobar-te amb la Barcelona més autèntica. Gau-
deix dels grans carrers, les avingudes, els edificis i els mo-
numents més representatius. No et perdis la Sagrada Fa-
mília, la Casa Batlló, el Recinte Modernista de Sant Pau i
l’Anella Olímpica, entre altres. Descobreix les històries i els
secrets més amagats d’aquests punts d’interès de la ciu-
tat de la mà dels guies oficials. Tens temps fins a l’1 de no-
vembre per pujar a bord i gaudir d’una tarda màgica.

Redescobreix la ciutat: 
el bus Barcelona Panoràmica
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Sant Martí

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

L’extraordinari parc 
de Diagonal Mar

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

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

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

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

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

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

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

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

Quan la Casa de la Lactància
acollia nens desemparats

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

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

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

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

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

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

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

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

@visitbarcelona
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Comerç

CORONAVIRUS4El 5,5% del co-
merç de proximitat de la ciutat
ha abaixat la persiana definiti-
vament per culpa de la pandè-
mia, segons dades de Barcelona
Comerç que indiquen que, mal-
grat el degoteig de tancaments,
els eixos de proximitat aguanten
millor que altres sectors el sotrac
econòmic. En aquest sentit, l’eix
comercial Sants-Les Corts és un
dels que ha patit menys tanca-
ments de botigues.

Tot i això, la situació és in-
certa i cal veure què passarà du-
rant la campanya de Nadal,
que es considera clau. “Ara tot

depèn de les vendes dels prò-
xims mesos i la campanya de
Nadal. Si no van bé i no s’apro-
ven noves mesures econòmi-

ques i fiscals que afavoreixin el
comerç, el 20% del comerç i ser-
veis d’hostaleria i restauració
dels eixos de proximitat de Bar-
celona es podria veure obligat a
tancar”, diu el president de Bar-
celona Comerç, Salva Vendrell.

Qui també ho veu de forma
molt similar és Josep Escofet, el
president de Sants-Les Corts,
que celebra que “hi ha hagut
pocs tancaments de negocis”.
Tot i això, Escofet es mostra

preocupat per “la segona onada”
de la pandèmia perquè creu
que “pot ser un problema im-
portant, ja que la primera s’ha
aguantat com s’ha pogut”. El
president de l’eix comercial
creu que “si molts comerços
punxen” durant una campanya
de Nadal que ja és a prop “hi
haurà moltes possibilitats que hi
hagi tancaments, ja que en al-
guns casos representa el 30 o
40% de les vendes anuals”. 

A Sants-Les Corts han tancat molt poques botigues. Foto: Línia Les Corts

L’eix Sants-Les Corts, un dels
menys afectats per la pandèmia

A l’entitat, però, 
hi ha preocupació 
per la segona onada 
de la pandèmia

Joves dissenyadors ajudaran 
a reactivar el comerç

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

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

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

El primer eix comercial que
ja està treballant en el projecte és
el de Sants-Les Corts.

Parlament | Rebuig al veto dels comuns a les APEUs
El ple del Parlament ha rebutjat l’esmena a la totalitat que CatECP havia presentat al

projecte de llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEUs). La nova llei vol
posar les bases d'un nou model de gestió basat en la col·laboració públicoprivada. 
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Per situar els lectors: aquest és un escrit fet abans dels
dies 10 i 11 (Marxa i Diada) i que serà publicat passades
aquestes dates. És per això que alguns dels comentaris
d’aquest escrit poden quedar desfasats o fora de la re-
alitat. Assumim el risc.

Aquest any ens trobem en una situació nova i, el
que és pitjor, no desitjada, les conseqüències de la qual
encara no s’albiren, però no pinten gens bé. En aquest
context, ens han agafat dues reivindicacions de país
que, a més de formar part del nostre patrimoni cultural
i reivindicatiu, són de les més reeixides i que, o bé no
se celebraran, o se celebraran en format reduït. Però,
des d’aquí, entenem que a nivell personal les hauríem
de celebrar totes, respectant les limitacions marcades i
cadascú segons les seves possibilitats.

Vista aquesta situació, hem d’aprofitar, també,
aquestes jornades per reflexionar sobre la situació ac-
tual: on som; el que és més important, què volem ser;
i el que és més difícil, com ho podrem fer.

On som. Amb totes les repressions patides a Catalu-
nya per part de l’“Estado”, augmentades després de l’1
d’octubre de 2017 i que seguiran en el futur (no posem
exemples perquè ens faltaria espai), podria semblar
que la lluita del catalanisme militant hagués perdut
força, molta força. Una situació agreujada per les dis-
crepàncies dels partits independentistes dins del Par-
lament, i aquí hem de ressaltar que aquestes
discrepàncies es produeixen en tots els parlaments de

tots els països, tant en els que manen (fixeu-vos en el
Gobierno de España) com en l’oposició: penseu que són
un bloc monolític? No ho són pas! Només cal veure les
seves actuacions. Tot i això, s’ha de dir que contra Cata-
lunya, sota la disfressa que és contra l’independen-
tisme, sí que fan un bloc comú, però no tenen res més
en comú. Assumint aquesta situació, la ciutadania agra-
iria molt dels nostres representants un missatge clar
d’unitat dins de la diversitat. Dit això, el poble està a
l’espera de propostes engrescadores, però no s’ha di-
luït pas la seva força, i això és molt important i, per tant,
els partits polítics ho han de tenir en compte, molt en
compte, per deixar-se de picabaralles estèrils i avançar
decididament amb propostes de país per aconseguir
l’objectiu d’un país millor.

Què volem ser. Això és el més important, “perquè si
no sabem on volem anar, arribarem ràpidament a en-
lloc“. I és que volem ser un país millor, on no se’ns dis-
crimini econòmicament, no s’ofegui la nostra cultura i
puguem disminuir les desigualtats socials. I tot això ha
de deixar de ser alguna cosa més que un somni.

Com ho podrem fer. Això és el més complicat,
però no per això hem de defallir i abandonar. Penseu
que, malgrat les deficiències, mai havíem arribat tan
lluny. És aquest el punt de partida, no sortim pas de la
casella zero.

Per ajudar-nos a aconseguir-ho, entenem que els

tres pilars que defineixen Òmnium ens donen la pauta
a seguir. Com ja sabeu, aquests pilars són: Llengua, Cul-
tura, País. És a dir, hem de defensar la llengua. Què vol
dir això? Els sociolingüistes ens expliquen que les llen-
gües són el mitjà primari de comunicació dels pobles i
que, quan dues llengües ocupen el mateix espai, sem-
pre s’ha de defensar la més petita (dèbil) perquè no
desaparegui. I això està a les nostres mans, només a les
nostres mans; és a dir, la pervivència i creixement del
català depèn de les persones, de tots nosaltres. Hem de
tenir en compte que no ens regalaran res i que cada pas
endavant l’haurem de lluitar. D’aquesta manera, po-
tenciarem la cultura, promocionant no només els
actes indicats en aquest escrit –que són alguna cosa
més que cultura, ja que també formen part de l’arrela-
ment del poble– sinó molts altres actes que per motius
econòmics i legals no es poden realitzar. I així, anirem
avançant pel camí de fer país, fins a assolir el país que
desitgem, sense lligams que ens tenallin i no ens deixin
ser el que volem ser.

Per acabar, recordeu que el futur és nostre, només
cal que ens hi posem tots i serem imparables.

Marxa de torxes,
Diada, Covid-19 i reflexions



Futbol sala | El Barça es corona al Palau Blaugrana
Un títol molt esperat. El Barça d’Andreu Plaza és el nou campió d’Europa de futbol
sala, competició que va guanyar diumenge passat al Palau Blaugrana, després de

derrotar ElPozo (2-1). De retruc, els barcelonistes es classifiquen per a la Champions.

Si fa unes setmanes el sènior fe-
mení d’hoquei herba del Polo va
haver d’aturar els entrenaments
i els partits per casos positius de
coronavirus, a finals de la set-
mana passada es va conèixer
que un dels jugadors de l’equip
masculí ha donat positiu en un
test. Per tant, en aplicació del
protocol de la Federació Espa-
nyola d’Hoquei (RFEH), la res-
ta de la plantilla ha entrat en una
quarantena de 10 dies.

Així, el partit que els de Ro-
ger Pallarols havien de jugar el
passat cap de setmana a l’Edu-
ardo Dualde contra l’Egara que-
da ajornat, mentre que de mo-
ment el partit contra el Giner de
los Ríos de València continua
previst per a aquest dissabte a les
cinc de la tarda.

Els resultats de l’equip fins
ara són dues victòries (2-6 con-
tra el CD Terrassa i 0-2 en el der-

bi contra el Barça) i un empat
(sense gols, contra l’Atlètic Ter-
rassa, en l’únic partit que l’equip
ha jugat a l’Eduardo Dualde).

TAMBÉ SEGUEIXEN INVICTES
Aquesta aturada del masculí ar-
riba tot just en la setmana pos-
terior al reinici de la lliga del sè-
nior de Fabri Demarchi, des-
prés de superar també els posi-
tius anunciats setmanes enrere.

L’equip, doncs, continua in-
victe a la lliga després del triomf

de dissabte passat al camp de l’E-
gara (1-2). Nora Luisa i Flor
Amundson (aquesta última en els
instants finals del matx) van ser
les golejadores del Polo al Pla de
Bon Aire.

El pròxim repte per al conjunt
blanc serà aquest diumenge a dos
quarts d’una del migdia a l’Edu-
ardo Dualde contra la Real So-
ciedad, mentre que el partit ajor-
nat de la tercera jornada, contra
el Júnior, es jugarà el dijous 26
de novembre.

El sènior femení ha tornat a la competició. Foto: JM Llorens / RCP

Positiu de coronavirus 
al sènior masculí de l’RC Polo

Pau Arriaga
PEDRALBES

El debut del Joventut a Copa,
ajornat dues setmanes
Ahir al vespre la Unió
de Federacions Espor-
tives Catalanes (UFEC)

anunciava que totes les compe-
ticions d’àmbit català se suspenen
durant 15 dies. Això, entre altres,
afecta el Joventut d’Alfred Be-
nages, que aquest diumenge  ha-
via de començar una nova etapa
a Copa Catalunya al Pavelló de l’I-
lla contra el CBF Cerdanyola.

De fet, el Procicat hauria de

confirmar avui mateix la sus-
pensió, que afecta les competi-
cions absolutes i de la base, de
manera que l’escenari que es di-
buixa a hores d’ara apunta a co-
mençar el cap de setmana del 31
d’octubre i l’1 de novembre.

El següent partit del calendari
en aquest primer tram de la lliga
era a Lleida, però tot apunta que
el viatge al Segrià s’haurà de fer
durant el mes que ve.

Sis de sis: gran inici de
lliga del sènior de l’UBAE

L’UBAE és un dels
grans candidats a
l’ascens i així ho ha

demostrat en les dues primeres
jornades. De moment, els ma-
muts han guanyat els partits que
s’han jugat (el primer per un clar
8-0 contra el Gràcia CFS i el se-
gon per la mínima, 1-2, a la pis-
ta del Bosco Rocafort) i lideren en
solitari el grup 2 de Tercera.

Esteve Naudo, amb quatre
gols en aquest primer tram de la

temporada, s’ha convertit en la re-
ferència ofensiva de l’equip verd
i de moment lidera també el qua-
dre de golejadors de la categoria.

Els pròxims reptes per als
mamuts, que volen seguir al cap-
davant de la classificació, seran
aquest dissabte a les quatre de la
tarda al Pavelló de l’Illa contra el
Molins 99 CFS, mentre que el dia
24 visitaran la pista de l’Estel
Vallseca, en el que serà l’últim
partit d’aquest mes.

| 12
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4El servei T’Ajudemde la Segure-
tat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alterna-
tiva eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a dis-
tància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.

Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’ac-
cés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Ins-
titut Social de la Marina (ISM). L’ob-
jectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sen-
tit, T’Ajudem et permet fer els trà-
mits en el moment que vulguis,
sense esperes. 

El nou servei de la Seguretat So-
cial té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciuta-
dans coneguin quines eines te-
nen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgi-
na web de la Seguretat Social (seg-
social.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-so-
cial.gob.es). Un cop a dins, cal dife-
renciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.

CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consul-
tes sobre afiliació, cotització i pa-
gament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes so-
bre pensions i prestacions econò-
miques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat So-
cial, cotització i pagament de deu-
tes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a tra-
vés de la Seu Electrònica o amb l’a-

juda de l’assistent ISSA, però cal dis-
posar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identifica-
ció, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.

Ara bé, això no és imprescin-
dible per poder fer tràmits: la Se-
guretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presen-
cial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i co-
municacions. 

Si un cop provades totes les op-
cions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues op-
cions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari onlineper fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qües-
tió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’ha-
gi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.

Pel que fa als tràmits relacio-
nats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a tra-
vés de la Seu Electrònica o tru-
cant al telèfon 901 10 65 70. Tan-
mateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tra-
mitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina. 

La Seguretat Social, a un clic
» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç

» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla

T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

Pàgines especials

901 50 20 50 
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65 
(pensions i prestacions)

901 10 65 70 
(cita prèvia)

seg-social.es 
sede.seg-social.gob.es

i
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La Sandra és professora d’institut al ba-
rri de Sant Andreu de Barcelona. Surt amb
l’Albert, un escriptor que li havia fet de pro-
fessor a la universitat, però no acaba d’e-
namorar-se’n. Té un company de feina
que podria ser l’home ideal i un alumne
que necessita la seva ajuda, alhora que
manté una relació turbulenta amb la seva
família i està en guerra contra ella mateixa.

Viu en línia

Llibres

El càstig
Guillem Sala

Queralt Riera ha convertit el Hamlet de
Shakespeare en un monòleg del mateix
príncep de Dinamarca o de la noia que l’es-
tima, Ofèlia. La proposta de direcció és que
s’alternin actor i actriu, fent la funció un
dia ell i un dia ella. El públic pot triar veu-
re el monòleg de Hamlet (Carles Goñi),
d’Ofèlia (Muguet Franc) o de tots dos.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

De dol
Queralt Riera

Sílvia Pérez Cruz ha tornat a regalar al món
una bona dosi de la seva hipnòtica veu
a Farsa (gènere impossible). El nou disc de
l’artista de Palafrugell posa damunt la tau-
la les diferències entre allò que mostrem
als altres i allò que en realitat som. L’àlbum
inclou tretze cançons, entre les quals n’hi
ha que estan relacionades amb discipli-
nes com el cinema, el teatre o la dansa.

Música

Akelarrede Pablo Agüero se situa al País
Basc a principis del segle XVII. En aquest
context, la Inquisició espanyola va co-
mençar una gran persecució contra les
dones considerades bruixes. Dones com
la protagonista de la pel·lícula, que és
arrestada per un jutge que l’acusa de brui-
xeria després d’haver assistit a una festa
nocturna a un llogaret amb altres dones.

Pelis i sèries

Akelarre
Pablo Agüero

Farsa (gènere impossible)
Sílvia Pérez Cruz

El que no està dibuixat
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

(CCCB) acull des d’aquesta tardor l’exposició ‘William
Kentdrige. El que no està dibuixat’. La mostra ofereix als

visitants l’oportunitat de veure algunes de les obres més
emblemàtiques d’aquest artista sud-africà, com ara la

impactant instal·lació audiovisual More Sweetly Play the
Dance i la sèrie completa dels onze curtmetratges d’ani-

mació Drawings for Projection. A més, el CCCB és el pri-
mer lloc d’Europa on s’estrena la darrera pel·lícula de

Kentridge, City Deep. Fins al 21 de febrer de 2021.  

Mark Wahlberg (Boston, 1971) va començar la
seva carrera com a artista en el món de la músi-

ca liderant el grup Marky Mark & the Funky
Bunch, amb el qual va gravar un disc força exi-

tós, Music for the people. Després va passar a ser
model publicitari i, l’any 1994, va debutar al ci-
nema. Tres anys més tard, gràcies al seu paper

a Boogie Nights, va impressionar la crítica. El
2006 va ser nominat a l’Oscar a millor actor de

repartiment per The Departed i el 2010 va
aconseguir una estrella al Passeig de la Fama

de Hollywood. Aquest mes d’octubre, l’actor ha
aterrat a Barcelona i s’ha instal·lat a l’hotel Arts

per rodar Uncharted: Drake’s fortune, la versió
cinematogràfica del famós videojoc que s’es-

trenarà l’any 2021. En aquest viatge l’acompan-
ya Tom Holland, que també protagonitzarà el

film juntament amb Antonio Banderas.

M A R K  W A H L B E R G

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor de Hollywood i cantant
Nominat a l’Oscar a millor actor de repartiment el 2006 

Famosos

Començar a rodar una pel·lícula a Barcelona
‘Uncharted: Drake’s fortune’, amb Tom Holland i Antonio Banderas

Expectació
La visita de Wahlberg i Holland a la ciutat ha sorprès el públic

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| FIFA 21
Els fans del futbol i dels videojocs estan d’enhorabona. EA Sports ja ha 

estrenat la nova entrega del FIFA, ja disponible per a PC, PS4 i Xbox One.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

ZINC

Alguns dels aliments que contenen ferro són peixos 
com el salmó i la tonyina, i també els llegums secs

VITAMINA C

FERRO

VITAMINA D

i SALUT

Els dies són més curts, les fulles comencen a caure dels ar-
bres i els termòmetres cada cop marquen temperatures
més baixes. La tardor ja és aquí i, amb ella, els canvis de

temps que tants refredats provoquen. La majoria de cops, els
constipats apareixen perquè tenim les defenses baixes. És per
això que, a més d’abrigar-te bé abans de sortir de casa, hi ha una
altra cosa que et pot ajudar a prevenir (però no a curar) un cons-
tipat: una bona alimentació que reforci el sistema immunitari.

Segons la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Ali-
mentació i Dietètica (FESNAD), el més important per contribuir
a un bon funcionament del sistema immunitari és el consum
d’aliments rics en zinc, ferro, vitamina C i vitamina D. Tenint
això en compte, la FESNAD detalla quins són alguns dels ali-
ments més adequats. Són rics en zinc el peix, els llegums o els
cereals integrals, entre d’altres. Són rics en ferro els llegums
secs, el salmó o la tonyina. Contenen vitamina C el tomàquet,
el pebrot i fruites com la mandarina, la taronja, el kiwi o la ma-
duixa. En el cas de la vitamina D, en contenen peixos com el
bacallà o les sardines, però també la llet i els ous.

Una dieta contra els refredats

Són rics en zinc el peix, els llegums, els cereals integrals, la soja, 
el rovell de l’ou, el llevat de cervesa i el marisc, entre d’altres

Les claus

Tomàquet, pebrot, taronja, mandarina, kiwi, maduixes, meló, 
espinacs i col de Brussel·les. Menja’n i obtindràs vitamina C

La vitamina D és molt present en peixos com el bacallà, 
el rèmol i les sardines, així com a la llet i als ous
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