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La soledat no desitjada
afecta una part molt
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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
Albert Ribas
BARCELONA
“Quan s’està sol fa vergonya dirho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpidores, són dos exemples del relat que han fet algunes de les persones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xifres de la Generalitat, a Catalunya hi ha 334.000 persones majors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pateixen una soledat no desitjada.
El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zones rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels enquestats 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 clarament 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 Benestar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estudi són “preocupants”. En aquesta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un problema 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’encara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària
de paradigma, però està costant”, alerta Rodríguez.
I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir començar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles diferents. “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-

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

tat. Als joves se’ls ha de conscienciar sobre això”, diu la coordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on inclou les famílies, les administracions 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”, afirma Rodríguez.
Sobre el paper de les administracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratègiques”, però afegeixen que “fan
falta accions”. Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més prevenció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la realitat i avançar-nos als nous casos”. Tot això, remarquen, necessita un finançament de les ad-

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat
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 coronavirus. 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 soledat 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 semblar 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”, alerten 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 Benestar i Desenvolupament. Alguna cosa falla si com a societat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.
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Els semàfors

La lupa

La pedra a la sabata
per Mireia Boya Busquet

Sindicat de Llogaters

El Sindicat de Llogaters i Llogateres ha
aconseguit que el Parlament tiri endavant la llei que ha de permetre regular
els lloguers. L’entitat feia molt temps
que lluitava perquè s’aprovés una llei
que considera imprescindible.
pàgina 8

Fa molt de temps que Miquel Buch hau- han perpetrat. Amb Buch a Interior és fer-hi res. Ell, símbol de la contradicció
ria d’haver estat destituït pel President quan s’han donat els episodis de major més gran d’aquest Govern, prova de la
Torra, però no per una qüestió partidis- violència policial en contra de manifes- manca d’estratègia conjunta, amb pata després de la remodelació de l’espai po- tants al nostre país. Tot i això, a l’audi- raules que demanen apretar i fets que es
lític postconvergent, sinó per les polítiques toria interna més gran de la història de personen com acusació particular quan
repressives contra la dissidència política la policia catalana, no es donava cap ex- la gent es mobilitza i els antiavalots cari l’independentisme que ha dut a terme plicació ni disculpa cap als agredits a les reguen. Ell, el Mr. Hyde que ha contrides de la Conselleria d’Interior. Malau- protestes per la sentència als líders in- buït a esquerdar la confiança de la gent
radament, es continua pensant més en dependentistes, ni es concretava cap en els polítics actuals.
termes electorals, per reforçar un espai sanció a BRIMO i ARRO pels abusos coEl procés d’alliberament social i napolític nounat i començar la
cional del nostre país necesprecampanya a les portes de
sita urgentment un gir radila probable inhabilitació del Buch s’emporta tristos rècords repressius, cal en la política dels cossos
President Torra i la convoseguretat, perquè aquests,
en nombre de ferits a les mobilitzacions, de
catòria d’eleccions autonòper fi i per sempre, estiguin
miques, que en termes de
al servei de les persones i dels
detinguts i empresonats a les protestes seus
país, amb una crisi econòdrets socials, civils i pomica i social postpandèmica
lítics. Perquè les demandes
que amenaça greument la vida digna de mesos. Paper mullat. Figurants de cara populars de llibertat i justícia no es veles classes treballadores. No ens merei- a la galeria.
gin mai més truncades a cops de porra
xem que això sigui així.
Ell, sempre defensant corporativa- i amb carrusels. Per a desterrar in eterMiquel Buch s’emporta tristos rè- ment una policia autonòmica al servei num l’única violència que hem vist i pacords repressius, en nombre de ferits a dels interessos de l’Estat, en lloc de so- tit aquests darrers anys, la dels antiavales mobilitzacions, detinguts i empreso- lidaritzar-se amb els manifestants i re- lots. Som un poble desobedient i no vionats a les protestes i acceptant el des- conèixer que qui controla els antiavalots lent que necessita una policia al seu serplegament dels antiavalots dels cossos i dels Mossos i és responsable de la re- vei que ho entengui i ho respecti.
forces de seguretat de l’Estat, així com els pressió viscuda no governa a Catalunya
abusos per motius ideològics que aquests sinó a Madrid, i que la Generalitat no pot
Publicat a El Món.cat

Montserrat Ballarín

La regidoria de Comerç, que lidera Montserrat Ballarín, ha allargat fins al 3 de novembre el termini per demanar les ajudes
per a les rebaixes dels lloguers comercials. La mesura ha de servir per atenuar
la crisi que molts botiguers pateixen.
pàgina 12

Karla Mérida

L’últim jove valor sorgit del planter del
KO Verdun ja ho té tot a punt per fer el
seu debut com a professional. Mérida
ha tancat la seva etapa com a amateur
invicta en més de 30 combats i amb títols tant de Catalunya com d’Espanya.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@ClaudiaRiusL
A favor d’una Barcelona verda, en contra d’una Barcelona desconnectada del país. No podem pagar-nos
un pis a la ciutat, com voleu que ens paguem un pàrquing? Doneu SOLUCIONS a la gent que no és de Barcelona però treballa aquí. Què faran els estudiants que pugen i baixen?

@DaniJorquera_
Avui els d’una immobiliària estan fent visites al pis del veí i, en
veure’m, m’han somrigut i en to simpàtic m’han dit “no pateixis que no us
posarem aquí ni a panchitos ni a moros”. Els he dit que mentre no s’hi posessin uns racistes com ells, en tenia
prou. No els ha fet gràcia.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Dipòsit Legal: B 6766-2010

@AlbertLloreta
Molt mala notícia per al
català a YouTube. Google retira els subtítols comunitaris, una via ràpida i lleugera
per a l’addició de subtítols que permetia als usuaris traduir ells mateixos
els seus vídeos preferits. Llengües com
el català no tenen gaires portes d’entrada més.

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor
Ferran i Lola Surribas
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@EvaPiquer
Que només podem tirar endavant. Que moltes coses són lleis de
vida i que la vida té lleis molt putes.
Que ens morim uns quants cops abans
no ens morim del tot. Que la vida és
curta, però cada nit d’insomni se’m fa
molt llarga. Que de vegades guanya
l’amor.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Crispat Paradoxa en el segrest de Messi
per David Rabadà

illor portar mascareta que morir-se. Aquesta és la conclusió
d’una nena valenciana que ha hagut de començar l’escola
amb mascareta. “És una mica pitjor perquè no pots respirar
del tot, però no passa res! És millor això que morir-se”, ha dit la petita
en ser entrevistada per À Punt a les portes del col·legi.

M

n temps de coronavirus, la paraula ‘gel’ s’associa molt més
al desinfectant que no pas als glaçons. I si no, que li preguntin a la tuitaire que ha ficat la mà a una màquina de gel
d’un establiment de menjar ràpid esperant rentar-se les mans i,
en comptes d’això, li han caigut alguns glaçons a sobre.

E

n vídeo d’una formació a uns venedors de l’empresa d’alarmes Securitas Direct publicat a ElDiario.es ha revelat les peculiars formes de la companyia. “O posa l’alarma o no dorm”, repeteixen el formador i els alumnes a l’uníson parlant d’un potencial
client, a qui haurien d’espantar perquè acabés comprant l’alarma.

U

n home o dona amb “do de gents, sociable i amb una veu
projectada (to elevat)”. Aquesta és la descripció que han
fet a La Sexta del que han batejat com a “supercontagiador o supercontagiadora” de coronavirus. La idea s’ha fet viral a
les xarxes, on molta gent s’ha identificat amb aquest perfil.

U

n presentador de Telemadrid estava recordant a l’audiència
els col·laboradors que hi hauria al programa aquella tarda
quan va donar un nom sorpresa: Nacho Vidal. Davant del riure de la seva companya, el presentador va rectificar i va explicar que
en realitat es tractava del periodista Nacho Abad. Un lapsus curiós.

U
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Mor el pare Manel:
se’n va un gran referent
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Nou Barris ja té la seva primera zona verda

El Departament d’Educació no
veu la gravetat de la pandèmia
des dels seus despatxos. Els qui
som a l’aula estem esmaperduts
davant els canvis de decisions i
manca de previsió del conseller.
Resulta obvi que a Secundària,
amb més de 30 alumnes per aula,
mascaretes lliures i higiene com
es pugui, el nombre d’infeccions
per la Covid-19 pujarà com l’escuma. A més, enviar els docents a
aquest calvari resultarà tota una
execució. Qui no ho vegi és un
il·lús. Però a tot això cal afegir
transgressions flagrants de la normativa sanitària en els nostres
centres. Si es prohibeixen les trobades de més de deu persones en
qualsevol lloc, a molts instituts
s’han donat reunions atapeïdes
de desenes de docents sense mascareta on se’ls diu que hauran de
fer més hores laborals fora del
marc legal. Això sí, el Departament parla dels grups estables
com el gran fre a la Covid-19, la
qual cosa, i per a qui coneix l’aula,
sap que és una idea impossible i
concebuda per qui no treballa en
un institut. Tot plegat sembla que
obrir així les aules serà per deixar
contents als progenitors, votants
potencials, sacrificant la minoria
electoral dels docents. La pregunta és, si hi ha un sol mort sota
aquesta irresponsabilitat, quina
cara posarà en Bargalló?

Un segrest es defineix com:
“Retenir a una persona contra
la seva voluntat, per obtenir-ne
algun profit per part del segrestador, diners, canvi amb
altres persones, entrega d’armes, etcètera”. A les pel·lícules
d’espies, és molt freqüent veure aquests intercanvis, especialment en temps de la guerra
freda, a la línia fronterera de
Berlín.
Messi havia anunciat la seva
marxa del Barça i la directiva refusà els seus desitjos, adduint
clàusules del contracte. D’acord
amb això, Messi ha reculat i per
no acabar davant dels tribunals per resoldre el conflicte, ha
anunciat que es queda per jugar
la temporada 2020-2021. La
paradoxa és que estant “segrestat”, continuarà cobrant
una milionada i el club dels
seus amors podrà comptar amb
el millor jugador del món, durant una temporada més. La de-

per Jordi Lleal

finició de segrest, en aquest cas,
salta pels aires, perquè segrestat i segrestador hi surten guanyant, serà que aleshores el
mot segrest és massa contundent i millor aplicar-li el concepte “retenció com a ostatge”?
Alguns culers potser esperaran que a Messi li sobrevingui
la “síndrome d’Estocolm”, aquella en què el segrestat acaba optant per les idees dels seus segrestadors, i decideixi, passada
la temporada, continuar al Barça fins a la seva retirada.
A Catalunya, tenim els presos i exiliats polítics segrestats per
l’Estat espanyol per aconseguir
refredar les ànsies independentistes de molts catalans, malauradament en aquest cas el possible benefici només és per a l’estat espanyol i els presos i exiliats
polítics són, amb tota seguretat,
ostatges del poder central.
Són la cara i la creu de la mateixa moneda.

Línia Nou Barris no comparteix necessàriament les opinions
que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#ArgimonAlTimó

@jaumepadros: En temps de dificultats i
incerteses dona tranquil·litat saber que
tens al capdavant de la nau algú com Josep Maria Argimon. La confiança és plena.

#Macrofusió

@AdriaAlsina: És una bomba atòmica contra Barcelona i el sector financer català que
tanca el cercle començat amb la fallida de
Banca Catalana. Felicitats a tots els premiats.

#TaulaDeDiàleg

@adrisantaa: Pedro Sánchez i Quim Torra
han parlat per telèfon. Han acordat buscar
una data per a la taula de diàleg que es
farà a Barcelona.
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La Mercè | Versió reduïda i descentralitzada

Setembre 2020

Les festes de la Mercè d’enguany estaran totalment condicionades per la pandèmia
del coronavirus. Tot i això, l’Ajuntament ha programat una edició amb força actes
descentralitzats. A Nou Barris els escenaris seran la Casa de l’Aigua i la plaça Major.

Les entitats veïnals celebren
la llei per regular els lloguers
» “Feia molt que ho demanàvem”, diuen des del Turó de la Peira
» També hi ha preocupació pels entrebancs que pot patir la norma
HABITATGE4L’aprovació per part
del Parlament de la proposició de
llei que ha de servir per regular els
lloguers ha estat rebuda amb esperança a Nou Barris.
Entre les entitats veïnals i les
que lluiten pel dret a l’habitatge
feia molt temps que es reivindicava aquesta mesura. “És una
notícia molt positiva perquè feia
molt que ho demanàvem”, afirma Antonio Silva, el president de
l’Associació de Veïns del Turó de
la Peira. Joaquim Forns, de l’Associació de Veïns Torre LlobetaVilapicina, també es mostra satisfet perquè la regulació del
lloguer serà positiva “per a
aquells veïns que paguen i que
han patit un augment dels preus
que és inassequible”. Forns,
però, avisa que caldrà veure si la
llei tira endavant perquè “cal estar pendent de si el govern central la recorre”.
Qui també ha mostrat la seva
satisfacció és el Sindicat d’Habi-

Nou Barris ja té la seva
primera zona verda

MOBILITAT4Nou Barris ja té
en funcionament la seva primera zona verda. Està situada al
barri de Vilapicina i Torre Llobeta, als carrers de la Riera
d’Horta, Arnau Oms, l’avinguda
Meridiana i el passeig Fabra i
Puig, i està formada per un total
de 405 places.
La instal·lació de l’àrea verda arriba després que els veïns la
reclamessin des de fa temps. El
motiu és evitar quedar-se sense
places d’aparcament al carrer, ja
que es trobaven que hi havia
gent que aparcava el cotxe i el

deixava durant un període de
temps molt llarg. També hi havia els casos de la gent de fora la
ciutat que el deixava en aquests
carrers per després agafar el
transport públic.
Ara doncs, aquestes places
seran per als veïns empadronats
en aquests carrers i els que formen part dels carrers més propers. La mesura ha rebut fortes
crítiques a les xarxes socials per
part de la gent de fora de la ciutat que cada dia ve a treballar a
Barcelona i que feia servir aquesta zona per deixar el cotxe.

La regulació dels lloguers ha fet un pas endavant. Foto: Sindicat de Llogaters

tatge de Nou Barris, que considera que la decisió presa pel Parlament es deu a la “lluita de tots
els sindicats i a les lluites a favor
del dret a l’habitatge”.

CRÍTIQUES AL PSC
Una altra veu és la de Ricardo
Domingo, de l’AV Prosperitat.
Domingo també es mostra satisfet i destaca que darrere de la
reivindicació que ha liderat el
Sindicat de Llogaters “hi ha més

de 5.000 entitats” d’arreu del
país. Al mateix temps, es mostra
decebut amb el vot contrari a la
llei del PSC. “Hi ha coses que xoquen i no s’entenen”, diu sobre
els socialistes.
Per últim, des de l’AV Porta
arriba una valoració més crítica.
Salva Torres creu que la llei servirà de poc perquè “el que de veritat fa falta és una regulació fiscal forta i un parc públic d’habitatge molt més gran”.

La nova zona verda ja funciona. Foto: Ajuntament

S’apaga la veu més solidària

COMIAT4Nou Barris, però també Barcelona i Catalunya, han
perdut un referent. A principis de
mes va morir Manel Pousa, el pare
Manel, a l’hospital Vall d’Hebron
als 75 anys després de patir una
embòlia, tot i que també se li havia detectat el coronavirus.
El pare Manel deixa una trajectòria vital marcada per la solidaritat. De pares barcelonins,
Pousa va néixer a Granada però va
viure sempre a Barcelona. Va ser
ordenat capellà a la parròquia de

Sant Josep Oriol el 1975 i va exercir el seu ministeri a la parròquia
de la Santíssima Trinitat de la Trinitat Vella (Sant Andreu) i als barris de Verdum i Roquetes.
Als barris del Verdum i Roquetes va desenvolupar gran part
de la seva tasca social des de la fundació que ell mateix va crear i que
duia el seu nom. Les persones més
dèbils i la marginació social van ser
els seus dos camps de batalla, on
sempre va demostrar la seva capacitat d’ajudar qui fes falta. Una

altra de les dedicacions va ser la de
treballar per la reintegració de les
preses de la presó de Wad-Ras.
El 2009 va rebre la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya i la Medalla d'Honor
de Barcelona. El 2017 va anar a
les llistes de Junts per Catalunya
per Barcelona a les eleccions al
Parlament. La seva mort ha provocat una onada de condols i de
reivindicacions de la seva figura,
moltes de les quals han arribat de
la classe política.
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desconeguda
Parc Central de Nou Barris:
un oasi enmig de la ciutat
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NOU BARRIS/ Un agradable aspecte de
modernitat que casa perfectament amb la
zona residencial on es troba. Parlem, indubtablement, 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 natura dins de la ciutat.
Diversos fanals, un brollador d'aigua gegant... 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 símbols 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-

Amb un total de
17 hectàrees d'extensió
i adaptat al terreny,
aquest parc ondulant és
ple de petites sorpreses
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 Districte de Nou Barris; les antigues masies de
Can Carreras i Can Ensenya; o el Parc Tecnològic 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 verdes. La trobem tranquil·la en basses triangulars que es dibuixen per tot el Parc
Central, però també sortint amb força d'altíssims brolladors que refresquen la zona.
Una part de l'antic aqüeducte de Dosrius, 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 "palmes", 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.

La Colònia Bausili o un dels últims
vestigis populars del barri de la Marina
SANTS – MONTJUÏC/ Paral·lel al passeig de la Zona Franca i amagat darrere d’una benzinera hi ha un petit passatge
de vianants amb molta història. Es tracta de la Colònia Bausili, que va ser una antiga barriada d’un únic carrer de només 22 habitatges que encara guarden el caràcter històric i industrial. Passejar per aquest indret és retrocedir noranta 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 projecta pel davant de la primera planta, solució que dona una
forma molt singular i característica a tot el conjunt.

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

El Dipòsit del Rei Martí:
una relíquia del 1361
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 tocar de la Torre Bellesguard, l’inconfusible edifici en forma de castell de l’arquitecte Antoni Gaudí, edificat sobre les restes de l’última fortalesa en què va viure, entre els anys 1408 i 1410, el rei Martí I l’Humà. De fet, d’aquí ve el nom d’aquest sorprenent dipòsit d’aigües.

la Barcelona
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Un poema visual de Joan Brossa
i un velòdrom excepcional

Les Corts
Parc de Cervantes:
l’esclat de les roses
Roses vermelles, grogues o blaves, rosers enfiladissos o en miniatura. 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.

HORTA – GUINARDÓ/ Lletres A, siguin senceres o trencades; signes de puntuació disseminats 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 través 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 lletra A de 12 metres d'alçada, que fa de porta
d'entrada al poema. És el començament.
Aquest inici dona pas als entrebancs i desenvolupament de la vida, que aquí pren
forma de signes de puntuació. Així, els punts,
les comes, els parèntesis i els signes d'interrogació 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 Collserola, 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 Francesc Rius, van tenir la col·laboració de l’especialista alemany Herbert Schürmann. L’any
1984, la instal·lació va rebre el prestigiós
premi FAD d’Arquitectura.

El temps s’atura al nucli antic
del barri del Mercadal
SANT ANDREU/ Passejant per la plaça d'Orfila, 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 Barcelona 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 intercanvis comercials de pagesos i venedors
ambulants. Naixia així la bonica plaça porticada 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 porxades en què, posteriorment, s’hi recolzarien 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 ambulants que s’instal·laven a la plaça del Mercadal,
el mercat té unes dimensions relativament
modestes. L’atmosfera familiar i el tracte proper 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 comerciants ambulants i molts en representen la
quarta o la cinquena generació familiar.

PETIT MUSEU A L’AIRE LLIURE
Al barri de Pedralbes, el Parc de
Cervantes ens saluda només entrar a Barcelona per l'Avinguda
Diagonal. Una imatge plena de
verd i color en una zona enjardinada d'unes 9 hectàrees d'extensió que amaga tot un petit museu
a l'aire lliure.
Es tracta d'una preciosa col·lecció de roses que ofereix una curiosa 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 pèrgola. Acull anualment, des del
2001, un concurs internacional de
roses on es presenten noves espècies que passen a engrossir l'acolorida col·lecció.
Acompanyant els rosers, al
parc també hi trobem nombroses 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 ideals per passejar i practicar esport
o, simplement, contemplar la natura en plena ciutat.
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Barcelona Activa | Creixen els cursos de formació
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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 tingut més participació són els que tenen a veure amb les formacions tecnològiques.

Els restauradors, molt crítics
amb les noves restriccions
BARS I RESTAURANTS4L’anunci de la Generalitat fet el
passat 1 de setembre, que ha
tornat a limitar l’aforament dels
bars i restaurants i les seves terrasses, ha revoltat el sector de
la restauració.
Des del Gremi de Restauració de Barcelona han criticat durament les noves mesures, que
qualifiquen “d’ocurrències”. Concretament, la Generalitat ha tornat a limitar l’aforament dels
bars i restaurants de la ciutat,

El Govern torna a limitar
al 50% l’aforament
dels bars i restaurants
i de les seves terrasses
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’interior dels locals la distància mínima entre taules ha de ser d’un

Més temps per demanar
rebaixes als lloguers

CRISI4L’Ajuntament ha allargat
fins al 3 de novembre el període
per presentar sol·licituds per optar a les ajudes municipals per a
les rebaixes del lloguer dels locals
comercials afectats per la crisi provocada per la pandèmia.
Les ajudes les poden demanar els propietaris de locals comercials de menys de 300 metres quadrats on hi hagi negocis
que van haver de tancar durant
l’estat d’alarma. La subvenció
serà de 600 euros si els propietaris 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’ajuda, els contractes de lloguer
hauran d’estar vigents des d’abans de l’estat d’alarma.
Des de l’Ajuntament afirmen que la mesura ha de servir
per “protegir, donar suport i facilitar el manteniment del comerç de proximitat de la nostra
ciutat” i, al mateix temps, “actuar
com a incentiu i reconeixement
perquè els propietaris contribueixin a la continuïtat de l’activitat comercial.

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

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 Restauració, Roger Pallarols, hagi parlat “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 salvació de la restauració i un dels
pocs espais de sociabilitat permesos”. Ara, considera el president del Gremi, “estem tornant
als moments més foscos de la
desescalada i tot plegat sense cap
mena de diàleg”.

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

Esports
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Atletisme | Cancel·lat el Correbarri 2020

Era una possibilitat que estava sobre la taula i es va confirmar el passat
dimecres 2: en aquest 2020 no hi haurà Correbarri. Els organitzadors van
anunciar que ja treballen en l’edició del 2021, prevista per a l’octubre.

El SESE començarà el curs
2020-21 amb la Lliga Catalana
Pau Arriaga
VILAPICINA
Dissabte 26 de setembre. Aquesta data està marcada en vermell
en el calendari del sènior masculí
del SESE, ja que serà la del primer
partit oficial del conjunt blau en
més de sis mesos. L’últim va ser
la victòria per 73-80 a Esparreguera (el dissabte 7 de març) i ara,
mig any després, l’equip està a
punt per començar el curs 202021 amb la Lliga Catalana EBA.
Els de Xavi Pardina van quedar enquadrats al grup 8 de la
fase prèvia, amb el Martinenc i la
UE Sant Cugat, i descansaran en
la primera data. El dia 26 d’aquest
mes a un quart de set de la tarda,
doncs, es posaran en marxa rebent els vallesans al Ramon Aldrufeu, mentre que el segon partit de la fase prèvia serà el 3 d’octubre al Guinardó, en el primer
derbi barceloní del nou curs.
Els primers classificats de
cada grup es classificaran per

L’últim partit del conjunt blau va ser a principis de març. Foto: SESE

jugar la Final a Vuit, prevista
per als dies 10 (Quarts de Final),
11 (Semifinals) i 12 (Final) del mes
que ve, amb seu encara per determinar per part de la Federació
Catalana de Bàsquet (FCBQ).
L’INICI D’EBA, A L’OCTUBRE
El tram final de la pretemporada,
doncs, dependrà de si els de Pardina accedeixen a la lluita pel títol o no. Passi el que passi, la lliga EBA 2020-21 començarà el 17

d’octubre per al conjunt blau. El
SESE forma part del grup C-2 (en
aquest curs la conferència C s’ha
dividit en tres grups, en lloc dels
dos habituals) i debutarà al Vallès
Oriental, a la pista d’un dels nous
equips de la categoria, el CB Lliçà d’Amunt.
La configuració d’11 equips
d’aquest subgrup d’EBA farà que
per jugar el primer partit al Ramon Aldrufeu calgui esperar fins
al 7 de novembre.

En marxa la pretemporada de
la Monta amb vistes a Tercera

El tercer cap de setmana
del mes que ve és quan la
Monta tornarà a Tercera
Divisió (encara falta conèixer el
calendari, però la data fixada
per la Federació Espanyola és
aquesta) i, per això, el conjunt de
la Prosperitat ja ha començat la
pretemporada i ha jugat els seus
primers partits amistosos.
Els de Dani Andreu van perdre els primers dos partits, con-

tra el Castelldefels (1-0 als Canyars) i l’Andorra (0-5 a la Bombonera, en un partit amb públic).
La primera victòria, doncs, arribaria en el derbi contra el Racing
Vallbona (3-1).
Les sessions sobre la gespa
del Municipal de Nou Barris
continuaran durant tot el mes,
però el club també té previst jugar més amistosos per seguir
guanyant ritme competitiu.

Mérida, del KO Verdun, a punt
per al seu debut professional

BOXA4Si la situació sanitària no
ho evita, el dissabte 3 d’octubre
serà un dia inoblidable i marcarà un punt d’inflexió en la carrera de Karla Mérida.
I és que la boxejadora del
KO Verdun té previst disputar el
seu combat com a professional en
una vetllada que el Team Solé ha
preparat a Badia del Vallès. Invicta com a amateur havent disputat una trentena de combat,
Mérida és multicampiona de Ca-

talunya i l’any passat també es va
adjudicar el títol d’Espanya.
Sandor Martín explica a Línia
Nou Barris que els organitzadors
de la vetllada (en la qual també
han de lluitar noms coneguts
com Francis Morales o Víctor
Vega) estan parlant amb l’Ajuntament de Badia per veure si
aquesta pot ser amb públic (i si és
la resposta és afirmativa, quin és
l’aforament permès) i per altres
permisos necessaris.

Viu en línia
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| Marvel’s Avengers
Els fans dels superherois de Marvel estan d’enhorabona: el videojoc Marvel’s
Avengers arriba per fi al mercat aquest mes. Disponible per a PS4, Xbox One i PC.

Famosos

No t’ho perdis

Lluís Homar (Barcelona, 1957) és, probablement, un dels millors actors de l’escena actual.
De fet, ara podem afirmar-ho amb més contundència: acaba de rebre el premi Max de teatre a
millor actor protagonista per La neta del senyor
Linh. Homar va recollir el guardó a Màlaga el
passat dia 7, en una gala dolça per al teatre català: el dramaturg Jordi Casanovas i la directora
i dramaturga Marta Aran també van formar
part dels premiats. En el cas d’Homar, aquest
guardó se suma a l’altre Max que va guanyar
l’any 2014 per Terra Baixa i al Goya i al Gaudí
per la pel·lícula Eva, entre molts altres reconeixements. En aquests més de quaranta anys de
carrera, Homar ha demostrat la seva versatilitat
treballant també a sèries de televisió i fent de
director teatral. Des de l’any passat, a més, dirigeix la Companyia Nacional de Teatre Clàssic.

William Klein. Manifest
Una de les milers de propostes culturals que el coronavirus va fulminar el passat mes de març va ser l’exposició ‘William Klein. Manifest’, que tot just s’havia instal·lat
a La Pedrera de Barcelona quan el monument va haver
de tancar portes. Per sort, la Casa Milà ha tornat a oferir
aquest estiu la mostra del gran fotògraf novaiorquès i
es pot visitar fins al 30 de setembre. Nascut el 1928,
Klein és una de les peces clau de la fotografia del segle
XX i l’exposició ho deixa molt clar amb un recull de primera qualitat que demostra el seu caràcter polifacètic.

Llibres

?

L L U Í S

QUI ÉS

...

Amb una trajectòria de més de quaranta anys

Guanyar un premi Max de teatre

QUÈ HA FET

Com a millor actor protagonista per ‘La neta del senyor Linh’

...

A LES XARXES

Teatre

H O M A R

Ser un actor de renom

ÉS FAMÓS PER

?

La fitxa

Reconeixement merescut

El consideren un gran del teatre i li donen l’enhorabona

Música

Pelis i sèries

Assagets
Enric Casasses

Todas las flores
Bàrbara Mestanza

El camino que no me llevó a Roma
Bely Basarte

Las niñas
Pilar Palomero

Enric Casasses, guanyador del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes el febrer
passat, ha començat el mes de setembre
publicant el llibre Assagets de la mà d’Edicions Poncianes. Es tracta d’un recull de
tres assajos escrits en vers que parlen sobre tres personatges il·lustres que han influït Casasses: Antoni Gaudí, Niccolò Paganini i Josep Blanch i Reynalt.

The Mamzelles, la companyia resident de
la Beckett el curs 2019-2020, havia d’estrenar Todas las flores el mes de maig, però
el coronavirus no ho va permetre. Ara, les
quatre dones que formen part del projecte tornen a casa amb un espectacle
que recupera la mort, la idea del ‘Memento mori’, com a tema principal.
A la Sala Beckett de Barcelona.

La madrilenya Bely Basarte va començar
a publicar vídeos cantant a YouTube
l’any 2015. Poc s’imaginava aquella jove
aleshores que, cinc anys més tard, estaria presentant el seu segon àlbum d’estudi: El camino que no me llevó a Roma. La
cantant i compositora ha reconegut que
en aquest disc ha volgut “experimentar
i fugir del pop convencional”.

Pilar Palomero s’estrena amb la pel·lícula Las niñas, la història de moltes dones
actuals explicada i entesa a partir de l’educació que van rebre en la seva adolescència durant la dècada dels 90. El film
ha estat una de les grans sorpreses del
Festival de Màlaga, on ha rebut el premi
Feroz Puerta Oscura. Les protagonistes
són Andrea Fandos i Natalia de Molina.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Consells per deixar de fumar
i

SALUT

etembre 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 prendre 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 convençut 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 mateixa 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’aquest dia, cal que et mantinguis ocupat i que et regalis “recompenses alternatives al tabac”. I, per descomptat, si veus
que necessites ajuda, consulta un professional sanitari.

S

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

ES POT
DECIDEIX-TE
DIA D

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

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

RECOMPENSES

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