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Parlem amb entitats
de treballadores de
la llar i de les cures

El president de la UE Sant Andreu,
Manuel Camino, escollit millor
dirigent d’un club esportiu
11 anys
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Pressió política per prohibir
els talls de la Meridana
El PSC i Ciutadans ho reclamen des de fa dies però el conseller Buch defensa el dret de manifestació pàg 8
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Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral
» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu
Anna Utiel
BARCELONA
“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, cofundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual responsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com moltes altres dones, en arribar a Catalunya es va veure obligada a treballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dissabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.
Aquest no és, ni de bon tros, un
cas excepcional. Així ho va constatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la primera trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compartir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’aquestes converses, es van adonar
que “les condicions laborals estaven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a internes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·laborar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprarse el seu menjar”, explica.
A això se li ha de sumar el fet
que aquestes treballadores no tenen els mateixos drets que la resta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

Isabel Valle, membre del grup Libélulas, una altra entitat feminista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treballen en aquest sector, completament feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barrera que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir regularitzar la seva situació, la legislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterromput i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que considera que molts ajuntaments catalans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no permeten l’empadronament sense domicili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixements laborals, socials i judicials.
Per a una persona que té, com
a molt, un dia lliure a la setmana, acumular 120 hores disponibles és un repte molt compli-

10%

de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals

cat. Per això és important la feina que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a treballadores de la llar els diumenges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a finals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, recorden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una violència oculta, de la Fundació Josep Irla, el 28% d’aquestes treballadores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, lamenta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix.
Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comunicació i organització per a aquestes dones. Totes dues han col·laborat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRereLaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Feminista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc vídeos protagonitzats per dones migrants, en què elles mateixes posen de manifest i denuncien la situació que pateixen cada dia.
Per a Valle, aquest fet és especialment rellevant i afirma satisfeta que “les migrants han visibilitzat la precarietat” que havia existit des de sempre en el treball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.
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Els semàfors

La lupa

L’altre virus
per @Modernetdemerda

Miquel Buch

El conseller d’Interior ha deixat clar que
no té previst prohibir les protestes diàries a la Meridiana que tenen lloc des de
fa 150 dies en resposta a la sentència del
Suprem. Ciutadans i PSC fa dies que el
pressionen perquè les prohibeixi.
pàgina 8

Jose Luis Muñoz

Sap greu que ens faci més por el coronaParadoxes de la vida, qui aquests guidors en poques hores, està exercint
virus que no pas els mitjans que ho infecten dies ens està tornant a donar una lliçó una veritable funció de distensió social.
tot de sensacionalisme. El que està passant és Twitter. Tant que el crucifiquem, tant Inconscientment o no, revesteix d'humor
aquests dies ens hauria de remoure les en- que l'acusem d'accentuar les pitjors i normalitat una aparent apocalipsi i
tranyes. Hem vist de tot, i aquest tot inclou, maldats de l'ésser humà, i al final és ell, calma ments angoixades. I, amb ell, tots
els altres comptes que han
majoritàriament, la part més
pobra, barata i irresponsable
anat apareixent per parodiar
El compte de Twitter que parodia
del periodisme.
altres malalties i enfotre's de
Titulars penosament cala situació.
la malaltia està exercint una
tastrofistes, un “minuto y reVaja, que resulta que són
sultado” dantesc amb cada
quatre il·luminats els que
veritable funció de distensió social
nou infectat al món, corresens estan fent més digerible
ponsals exhibint mascaretes
tota aquesta gran muntanya
inútils. I, sobretot, desinformació. De- l'home panxut aquest de la barra del bar, d'exageracions i clics. Quatre degenerats
sinformació i circ. Hem arribat a veure pe- qui està aconseguint despullar de dra- que, segons aquell, havien de fer un mal
riodistes que, des d'un aeroport, infor- matisme tota l'alarma que els mitjans tremendo, i que avui són els que ens estan salvant una micona de tanta degemaven dels vols que acabaven d'aterrar han anat fabricant.
procedents d'Itàlia. Compte que n'ha
El compte de Twitter que parodia la neració informativa. La vida -la que quemalaltia, amb centenars de milers de se- da- té aquestes coses.
arribat un de Roma. Ja són aquí.

L’historiador Jose Luis Muñoz ha publicat recentment un llibre biogràfic sobre
l’andreuenc Florenci Bosch i Tubau, poeta, actor, dramaturg i pintor que va morir
a Montevideo, on es va exiliar, el 1954.
El llibre vol recuperar la seva figura.
pàgina 8

UE Sant Andreu

El gran moment esportiu de l’equip quadribarrat coincideix aquest mes amb la
celebració del cinquantè aniversari del
Narcís Sala. Ja està en marxa una exposició sobre l’estadi, que el pròxim diumenge 15 acollirà un partit de veterans.
pàgina 18

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@AlbertLloreta
La Taula de Negociació
amb el PSOE no és cap
novetat. S’integra en una
tradició de falsos passos endavant i miratges del Procés: el Consell per la
Transició Nacional, el Llibre Blanc, el
Full de Ruta, el Consell per la República
i, bé, la més òbvia: la República proclamada.

@Andresmourenza
Esta madrugada, una
barca con 45 personas
a bordo (14 niños) con
problemas en aguas de la isla de Lesbos pidió ayuda a un barco de la Guardia Costera de Grecia. En vez de ayudar, los remolcaron a aguas turcas,
rompieron su motor y los abandonaron
a la deriva. Es un acto criminal.
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@BelOlid
Quan em pensava que
ja ho havia vist tot a
Twitter, un troll diu “poc
et van fer de joveneta” referint-se als
abusos sexuals que vaig patir amb sis
anys. No sé si va ser poc o molt, només
sé que estic viva i feliç. I que tinc més
cor que aquesta penya, que tampoc no
és difícil.
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@YoSoyAleFuente
No, no es normal que
en hostelería los camareros tengan que comer
de pie y en 2 minutos. No, no es normal
que los médicos tengan que hacer
guardias de 24 horas y no puedan ir ni
al baño. Y no, tampoco es normal que
los riders tengan que comer en el suelo mientras esperan pedidos.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

De una madre

Gràcies, Perpinyà!

per Maribel Estrada

per Jordi Lleal

enir un concepte massa elevat d’un mateix pot ser perillós. I si
no, que li diguin a l’home rus de 32 anys que s’ha pensat que
era Batman i ha conduït una rèplica del Batmòbil pels carrers
de Moscou. El superheroi frustrat ha acabat aturat per la policia i el
seu vehicle, embolicat en un plàstic negre i retirat per la grua.

T

a bogeria provocada per l’alarma del coronavirus no s’atura. Un exemple clar d’això és la proliferació, en les darreres setmanes, d’anuncis de mascaretes i gels desinfectants a pàgines com Amazon o Wallapop, on aquests productes s’estan venent per més de 100 euros.

L

n repte que acaba obstruint la canalització d’aigua de tot un
poble. És la història surrealista que ha compartit un tuitaire
francès. El noi va voler omplir la seva banyera amb unes boletes que, en mullar-se, es fan molt més grans. Segons diu, la broma
se li’n va anar de les mans i ha hagut de passar a disposició judicial.

U

eneir els feligresos deu ser una tasca molt cansada. Com a
mínim, això sembla veient el mètode poc ortodox que ha
decidit adoptar un mossèn rus: fer servir una mànega. En
un vídeo que s’ha fet viral, els assistents a la missa reben, entre
rialles però sense deixar de cantar, una pluja d’aigua beneïda.

B

nar caminant pel carrer i veure com una piscina cau des de
dalt d’un terrat. És la curiosa imatge que han pogut veure els
veïns de Les Borges Blanques, a la comarca de Les Garrigues,
durant el temporal de vent que ha afectat Catalunya aquests dies.
La piscina feia uns cinc metres de llarg i tres d’amplada.

A
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Mig segle de futbol: el Narcís Sala
celebra els seus 50 anys

2

Polèmica al Consell de Barri
pel futur de La Cinètika

3

La reforma del nou tram
de la Meridiana, al setembre

4

El CP Congrés es manté viu
En la lluita pel ‘play-oﬀ’ d’ascens

5

L’Eix Sant Andreu es prepara
per celebrar el Carnaval

Como madre, y ahora abuela, me
preocupa que desde hace años
el fracaso escolar se ha enquistado. Observo además que los
niveles escolares han bajado bajo
las diferentes reformas educativas. Cada vez se enseña menos
en nuestros centros educativos
bajo la acción de pedagogos que
predican que los niños tienen
que ser felices en detrimento de
adquirir más conocimientos.
Veo nuevos métodos pedagógicos, como la educación por proyectos o la evaluación por competencias, que divierten más que
no enseñan. Es aquí donde yo
me pregunto: si al colegio se iba
a aprender lo que las familias no
sabían enseñar, ¿qué ocurre hoy
en día si dejamos que la escuela
apenas enseñe?

Dissabte 29 de febrer de 2020
passarà a la història, i no per ser
un dia d’any de traspàs, sinó
perquè més de cent mil catalans
van peregrinar fins a Perpinyà
convocats pel Consell de la República, allà a la Catalunya del
Nord, sense traspassar imaginàries fronteres inventades, que
són una qüestió administrativa
però no sentimental ni històrica, perquè són els nostres germans, com ho són els del País
Valencià i les Balears. Milers
d’autocars, autocaravanes, cotxes i motos vam formar una
serp entusiasta per carreteres i
autopistes fins al Parc d’Exposicions de Perpinyà, on ens reberen motoristes de la Gendarmeria, que amb una previsió excepcional ens anà situant
en aparcaments previstos pels
diferents tipus de vehicles. Un
centenar d’autocars varen re-

cular cap a casa, gràcies als
controls de la Policia Nacional
que interromperen el seu viatge al pas per la Jonquera, fentlos circular en fila d’un en un i
en ziga-zaga. Una vegada més
denunciem aquest infame comportament de les forces de repressió i també de retenció.
La població de Perpinyà ens
rebé com a compatriotes, a la
plaça del Castellet hi havia audició de sardanes i al parc del
costat, un concert de rock i música catalana amb parades de diverses organitzacions catalanistes. Els perpinyanesos ens
han dit: “Casa nostra és casa vostra”. Serà un oferiment mutu,
nosaltres els hem de dir també
el mateix, diuen que és de gent
ben nascuda ser agraït. Ho fem
amb la veu ben clara i alta:
Moltes gràcies, sempre ens
quedarà Perpinyà al cor!

Línia Sant Andreu 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

#PuigdemontAPerpinyà

@Jaumeasens: L’acte de Perpinyà és un
mirall incòmode per a molts, però sobretot
per a la cúpula judicial. Puigdemont i Comín
són lliures a tota Europa, menys a Espanya.

#JunquerasDePermís

@RaiLopezCalvet: No està lliure, està de
permís penitenciari! Però tot i això, és una
gran notícia, enhorabona vicepresident
Oriol Junqueras.
.

#CauElBarça

@SiqueRodriguez: El Barça es Axel Rose. Lo
que fue y lo que es. Se aplaude la intención y
emocionan aquellos recuerdos pero el
tiempo pasa factura y a veces puede ser cruel.
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Habitatge | S’ensorra la teulada d’un edifici

Març 2020

La teulada d’un edifici del carrer Ramon Batlle es va ensorrar a finals de
febrer, tal com va avançar El Periódico, mentre s’estaven fent unes obres.
L’accident no va provocar ferits però va obligar a desallotjar 12 veïns.

Pressió política perquè
s’acabin els talls de la Meridiana
» PSC i Cs volen que el Govern prohibeixi aquesta protesta diària
» Buch diu que no ho farà i defensa el dret a manifestació
PROTESTES4Els talls de protesta a la Meridiana contra la sentència del Suprem estan a punt
d’arribar als 150 dies consecutius.
Això ha provocat que diferents
veus, polítiques però també dels
comerciants, hagin demanat que
aquesta protesta que organitza el
col·lectiu Meridiana Resisteix
s’acabi.
El passat 10 de febrer va ser la
Fundació Barcelona Comerç qui
va publicar un comunicat per expressar la seva “preocupació per
les conseqüències negatives que
aquesta acció estan ocasionant al
comerç i la restauració de la
zona”. L’entitat, tot i deixar clar
que respecta el dret de manifestació, va demanar que la protesta s’aturi “de forma immediata”.
PSC I CIUTADANS
Pocs dies després del pronunciament de la Fundació Barcelona
Comerç, va ser el PSC qui va
presentar una bateria de preguntes al Parlament per demanar
que no s’autoritzi més la protesta. “Els talls diaris de l’avinguda
Meridiana s’han d’acabar”, va
afirmar el primer tinent d’alcaldia del PSC, Jaume Collboni.
Collboni va afegir que l’única repercussió que tenen les protestes
“és perjudicar veïns i comerciants de Sant Andreu i Nou Barris i afectar la mobilitat de la ciutat”. En paral·lel, els socialistes
van entrar una proposta de resolució on exigien al departament
d’Interior que busqui una ubicació alternativa per a la protesta independentista. Uns dies abans, el
tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, havia dit
que “la ciutat està farta” de la pro-

Un llibre recorda la figura de
l’andreuenc Florenci Bosch

CULTURA4Unes de les millors
maneres per rescatar la figura
d’algú de l’oblit és la publicació
d’un llibre. Aquest és el cas de Florenci Bosch, poeta, dramaturg i
pintor andreuenc nascut el 1899 i
mort a Montevideo el 1954. I és
que ara s’ha publicat el llibre ‘Florenci Bosch i Tubau. Memòria
d'un oblit’, escrit per l’historiador
Jose Luis Muñoz.
El llibre, que es va presentar el
4 de març a la llibreria TraBOOKaire, repassa la història d’un personatge singular totalment oblidat
a Catalunya i que representa tota

una generació a la qual dues dictadures, una guerra, l’exili o l'emigració van condemnar a l’oblit.
Bosch va deixar d’escriure poesia, després de guanyar uns Jocs
Florals, amb la dictadura de Primo
de Rivera. En plena Guerra Civil va
començar a pintar de manera autodidacta i al cap d’uns anys es
dona a conèixer en diferents exposicions i galeries. El 1952 emigra
a Uruguai amb la dona i la filla. A
Montevideo també aconseguirà
ser un artista reconegut, al mateix
temps que comença a ser oblidat,
fins al dia d’avui, a Catalunya.

Samuel Aranda, protagonista
del Calidoscopi Cultural 2020
Fa gairebé 150 dies que s’organitza la protesta. Foto: Twitter (@aerxe)

testa. Les paraules de Batlle van
arribar després que la Guàrdia
Urbana enviés a Interior el quart
informe per demanar que es prohibeixin les concentracions.
Qui també s’ha mobilitzat
contra la protesta és Ciutadans.
La formació taronja ho va fer

La Fundació Barcelona
Comerç també va
demanar fa dies que
s’acabin els talls
amb el seu estil cridaner i va
col·locar diferents cartells a l’entrada i la sortida de la Meridiana. Es tracta de tanques publicitàries digitals en el marc de la iniciativa ‘Una meridiana de tots’,
que promou el mateix partit. El
diputat David Mejía va denunciar
que “ja són més de 5 mesos de

talls a la Meridiana pels comandos separatistes”.

BUCH HO DESCARTA
Tot i la pressió política, sembla
que els talls de la Meridiana es podran seguir fent. El passat 4 de
març el conseller d’Interior, Miquel Buch, va defensar el dret dels
integrants de Meridiana Resisteix
a seguir protestant. Buch va recordar que no cometen cap “il·legalitat”, ja que les concentracions
formen part del dret a manifestació. Dirigint-se a Ciutadans, el
conseller d’Interior va afirmar
que les protestes “no s’autoritzen
en funció de la ideologia”. Per últim, Buch va acusar la formació
taronja de tenir una “lògica d’un
país no democràtic”.
L’endemà de les declaracions
de Buch, Cs va anunciar que portarà el conseller a la fiscalia per autoritzar els talls, que considera que
són “il·legals i arbitraris”.

FOTOGRAFIA4El Calidoscopi
Cultural, el cicle que Sant Andreu dedica a la fotografia,
està en marxa des de principis
de mes.
Enguany la trobada arriba
amb un catell d’autèntic luxe,
amb el fotògraf Samuel Aranda
de comissari. Aranda és un fotògraf de prestigi internacional
guardonat, entre d’altres amb el
World Press Photo, i firma habitual a The New York Times,
National Geographic, Sunday
Times Magazine, Stern, Le Monde i El País Semanal.

La temàtica d’aquesta edició
té a veure amb la construcció de
la identitat del territori a través
de la fotografia i la imatge en
moviment. A banda d’Aranda,
alguns dels altres noms propis
d’aquesta edició són el d’Eugeni Gay, Camilla de Maffei, Israel
Ariño, Roberto Feijoo, Carmen
Secanella, Adriana Vila Guevara i Irma Estrada.
L’objectiu del cicle és construir una documentació actual
dels set barris que s’acabarà
plasmant en un diari antropològic contemporani.
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Els Mossos desallotgen la casa
okupa La Torre de Sant Andreu
SOCIETAT4Un ampli desplegament dels Mossos d’Esquadra va
servir el passat 19 de febrer per
desallotjar l’edifici conegut com
La Torre, situat entre la rambla
de Fabra i Puig i el carrer Llenguadoc, que estava ocupat des de
fa dos anys.
Des del Sindicat d’Habitatge
de Sant Andreu, coneixedors
que el desallotjament es faria
aquell dia, van organitzar una
convocatòria de suport a partir de
les vuit del matí. Des d’aquest
col·lectiu van denunciar la “militarització del barri” per la presència de “més de 14 furgonetes
antiavalots” i també van criticar
“la identificació” de la gent que
formava part de la concentració
de suport.
La intervenció dels Mossos,
que va acabar amb una persona
detinguda, es va produir després
d’una ordre judicial de desallotjament dictada pel Jutjat de Primera Instància número 8 de
Barcelona.
UN ANTIC PILAR D’AIGUA
L’edifici, que té el nivell C de protecció del catàleg municipal, és
un antic pilar d’aigua que es va
construir a principis del segle XX.
Quan va deixar de funcionar
com a pilar d’aigua va acollir di-

Els Mossos van fer un desplegament molt ampli. Foto: Twitter (@repressiu)

ferents negocis, com ara un bar,
un restaurant o una discoteca. El
2009, però, va quedar buit, fins

A l’edifici, de principis
del segle XX i amb valor
patrimonial, hi vivien
tres persones
que el febrer del 2018 el van ocupar tres persones. Des del Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu
defensen que les persones que hi

vivien havien netejat l’edifici i en
feien un manteniment.
Per últim, el mateix dia del
desallotjament a la tarda, el Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu
va anunciar des del seu perfil de
Twitter, a través d’un vídeo, que
a l’interior de l’edifici encara hi
havia gent amagada, concretament al soterrani. Els Mossos
d’Esquadra es van tornar a desplaçar fins a La Torre i van comprovar que no hi havia ningú.
“Espectacular troleig”, van piular des del Twitter del Sindicat
d’Habitatge de Sant Andreu.

Dos detinguts i 39 identificats
per narcotràfic a Trinitat Vella

SUCCESSOS4Dos detinguts i
39 identificats. Aquest és el
balanç de l’ampli dispositiu policial contra el narcotràfic i la
compravenda d’objectes robats
que es va fer a la Trinitat Vella
el passat 21 de febrer. L’actuació policial es va posar en marxa al voltant de dos quarts de
set de la tarda.
Durant l’operatiu, fet conjuntament pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, es
van escorcollar dos bars, una
botiga de queviures i una perruqueria del barri. Els investigadors havien detectat que
en aquests locals s’hi distri-

buïen i consumien substàncies
estupefaents, i també s’hi estarien venent objectes robats.
Segons la policia, la col·laboració del teixit associatiu de
Trinitat Vella i l’actuació de la
policia de proximitat van ser
claus per desmantellar aquesta xarxa criminal.
Els dos detinguts ja tenien
requeriments judicials pendents. D’altra banda, la policia també va aixecar una acta
administrativa per possessió
de substàncies estupefaents i
tres actes administratives més
per irregularitats en els locals inspeccionats.

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus

Pàgines especials

Març 2020

11 |

líniaSantAndreu.cat

COM ES POT

PREVENIR?
Cal seguir les mesures genèriques
de protecció individual enfront
de malalties respiratòries, com són:

1

A

finals de l’any passat, les autoritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etiologia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’exposició comuna a un mercat majorista de peix a la ciutat xinesa de Wuhan. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Coronaviridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus.
Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’intenten resoldre:

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?

mònia i altres complicacions. Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immunitat. Cal recordar que el 80% dels casos d’aquest coronavirus són lleus.

Per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

QUINS SÍMPTOMES TÉ?

Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

El 80% dels casos

d’aquest coronavirus
són lleus

COM ES TRACTA?

Per ara no hi ha cap tractament específic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic.
HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?

Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou coronavirus com a emergència de salut
pública d’importància internacional (ESPII), és aconsellable evitar viatges innecessaris a les zones
afectades.
Si és inevitable viatjar-hi, per reduir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc.
• Rentar-se sovint les mans, especialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’origen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

2

Rentar-se sovint les mans amb
aigua i sabó durant uns vint segons,
o amb un preparat amb alcohol.

4

Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres
objectes sense que es netegin degudament.

3

Tapar-se la boca i el nas en tossir o
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze.

5

Evitar el contacte estret amb
persones que presentin símptomes
de grip o refredat.
A Catalunya no cal prendre
precaucions especials amb
els animals ni amb els aliments.

Quan s’ha de sospitar
que s’ha contret
la infecció i què cal fer?

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i haver estat en contacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable, o
bé haver viatjat recentment a les zones on hi ha transmissió comunitària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre regions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont).

• Si no es donen aquestes circumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’informaran dels passos a seguir.
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat
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L’habitatge, un dret bàsic
La FAVB, entitats socials i sindicats presenten la Crida a un Pacte per a l’Habitatge
HABITATGE/ La FAVB i diverses entitats socials i sindicats van presentar, el passat 25
de febrer al Col·legi de Periodistes, la Crida
a un Pacte per a l'Habitatge 2020-2030.
Aquest document ha d’esdevenir un instrument per garantir el compromís de tots
els actors socials i polítics d’assumir el dret
a l’habitatge, entenent-lo, per fi, com un
dret bàsic. Així, tal com expliquen des de la
FAVB, l’objectiu és que “l’habitatge deixi de
ser considerat una mercaderia i es comenci a valorar la necessitat de la construcció d’un sector públic”.
Els col·lectius impulsors de la Crida
volen que l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona es coordinin i s’impliquin en un pacte per a la pròxima dècada
que serveixi, entre altres coses, per regular els preus de l’habitatge i posar fi als
desnonaments. I és que, segons va dir la
presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, en
la roda de premsa de presentació del document, la situació és “insostenible”.
En aquest sentit, des de la federació
assenyalen que actualment hi ha “un context extraordinari de crisi de l’habitatge,
on els municipis reben la màxima pressió
però no disposen de les eines ni dels pressupostos necessaris”. Per aquest motiu,
creuen que s’han de destinar més recursos dels pressupostos generals de l’Estat
a aquest sector i que s’han de reclamar
“les eines legislatives i reguladores a qui
té les competències”. Aquestes peticions
arriben després del “fracàs”, en paraules de
Menéndez, del Pacte Nacional per a l'habitatge 2007-2016, que va suposar “una
oportunitat malaguanyada”, segons les

Neix la plataforma Zeroport per frenar
el creixement del port i l’aeroport
MEDI AMBIENT/ Diverses entitats socials i organitzacions
ecologistes van presentar el passat mes de febrer la plataforma Zeroport, que busca aturar el futur creixement
del port i l’aeroport de Barcelona.
La FAVB, una de les promotores de la plataforma, ha
denunciat en un comunicat que AENA i Port de Barcelona estan projectant noves ampliacions per a tots dos espais, fet que permetrà “incrementar-ne la capacitat i també les emissions”. En aquest sentit, les associacions impulsores de Zeroport recorden que els contaminants que
emeten el port i l’aeroport, així com la contaminació sonora i lumínica que generen, “afecten negativament la salut i el benestar de les poblacions veïnes”.
Per tot plegat, des de la plataforma demanen al govern espanyol, a la Generalitat i als ajuntaments implicats
“un gir radical en les seves actuals polítiques expansionistes
i insostenibles”. A més d’aturar de forma urgent els plans
d’ampliació del port i l’aeroport, entre les exigències de
Zeroport també hi ha “la definició immediata de plans de
reducció de línies de vols i rutes de transport marítim” perquè les emissions de CO2 caiguin en un 7,6% anual. Finalment, reclamen l’eliminació dels privilegis fiscals de l’activitat de les dues infraestructures i la declaració de Xarxa Natura 2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari del Llobregat.

declaracions que recull l’Agència Catalana
de Notícies (ACN).
21 FACTORS A TENIR EN COMPTE
En el document presentat recentment
s’estableixen un total de 21 factors que
tenen incidència en la regulació del mercat de l’habitatge i, alhora, es proposen
solucions per a cadascun d’ells.
Alguns dels problemes que es posen
de manifest són, per exemple, la crisi econòmica, la pressió que causa el turisme, la
legislació vigent o les mancances del parc
d’habitatge existent. El darrer punt és el
que fa referència a la construcció dels

Demanen un pacte
urgent entre l’Estat,
la Generalitat
i l’Ajuntament
preus i denuncia el fet que, en l’actualitat,
els preus dels lloguers es construeixen “en
les plataformes digitals sense cap mena de
control ni reglamentació”. Com a resposta
a aquest problema, es proposa una “regulació dels preus dels lloguers per fases”.
De moment, a més de la FAVB, la Crida a
un Pacte per a l’Habitatge ha rebut el suport
dels sindicats CCOO i UGT i d’entitats socials
com la PAH, Arrels Fundació, ECOM, Fundació
APIP-ACAM, Associació EntrePobles i la Taula
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

‘Date una Huerta’ evita
de nou el desallotjament
TEIXIT SOCIAL/ L’hort comunitari del carrer Joaquim Valls
número 79, al barri de la Prosperitat, continua actiu. El passat 25 de febrer, l’espai conegut amb el nom de ‘Date una
Huerta’ va sobreviure al tercer intent de desallotjament.
Diversos veïns i veïnes s’hi van aplegar per defensar l’hort,
fins que van rebre la notícia que el desallotjament havia
estat suspès, en part gràcies a la mediació de la gerència
del districte de Nou Barris.
Durant els dies previs a aquest intent, una trentena
d’entitats de Nou Barris i Sant Andreu van signar un manifest per demanar a la propietat (BBVA i el fons Cerberus) que s’aturés el desallotjament. El veïnat vol una cessió d’ús provisional de l’hort per mantenir les activitats que
s’hi fan i evitar que torni a estar abandonat, com va passar durant més de 10 anys fins que va ser ocupat el 2016.
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Els veïns de cinc municipis del
Besòs reclamen polítiques socials
PARTICIPACIÓ/ Un centenar de
membres d’associacions veïnals i
de diversos col·lectius locals de
cinc municipis del Besòs van participar, durant el mes de febrer, en
un fòrum per definir mesures per
transformar l’entorn urbà de la
zona. La biblioteca pública del
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs va acollir, el divendres 21 i
el dissabte 22, unes jornades que
van servir per exigir una aposta
per les polítiques socials.
Les poblacions implicades en
aquestes trobades van ser Barcelona, Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet; és a dir, les
poblacions que formen la zona
coneguda com a Eix Besòs. L’objectiu de la iniciativa, que va
comptar amb el suport de la Confederació d’Associacions de Veïns
de Catalunya (CONFAVC) i de la
Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona (FAVB), era elaborar
una agenda veïnal per impulsar
canvis significatius a l'entorn urbà
i social d’aquests municipis.
Per arribar a aquesta meta, el
debat es va organitzar al voltant
de cinc taules, cadascuna centrada en una temàtica diferent.
Així, es van tractar les qüestions
de l’habitatge, l’activitat productiva i el patrimoni, el transport i les
infraestructures, el medi ambient
i l’àrea metropolitana.
En primer lloc, diversos ponents van fer un debat inicial, que
va anar seguit de l’organització
dels grups de treball encarregats
d’abordar cadascun dels temes
establerts. Finalment, tots els

grups van posar en comú les
seves conclusions i van marcar el
punt final a l’assemblea.
UNA BASE PER CONTINUAR
Amb tot, les jornades van complir
la seva funció i van permetre constatar “l’enorme interrelació que
tenen entre si els temes abordats”,
segons detalla la FAVB en un comunicat. És per això que els participants van arribar a la conclusió
que cal “desenvolupar a l’àrea del
Besòs una forta intervenció pública i social que permeti transformar les condicions actuals en
oportunitats de desenvolupa-

ESPAIS/ Centenars de persones
van participar el 28 de febrer en la
manifestació per protestar contra
el desallotjament i futur enderroc
de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera. Es tracta de l’antiga Llar Betània, un edifici modernista ocupat
per gent del barri des del mes de
març de l’any passat amb l’objectiu
d’evitar la seva conversió en un hotel de luxe.
La mobilització es va convocar
després que l’Audiència Provincial
de Barcelona desestimés el recurs
que havia presentat la defensa de
la Buenos Aires –fet que permet executar-ne el desallotjament en qualsevol moment– i els veïns i veïnes
van respondre omplint els carrers.

Concentració
a Endesa per la
pobresa energètica

L’habitatge i el
medi ambient han
estat alguns dels
temes tractats

DRETS/ Unes cinquanta persones
es van aplegar davant de les portes de les oficines comercials d’Endesa per assenyalar la companyia
“com a màxima responsable de la
pobresa energètica i l’emergència
climàtica”. L’acció, convocada per l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i altres entitats socials, es va
fer el passat 19 de febrer, en el marc
de la Setmana contra la Pobresa
Energètica. Els assistents a la concentració van exigir a l’empresa
que assumís el deute acumulat
de les famílies vulnerables i van recordar les responsabilitats d’Endesa en el canvi climàtic, ja que,
diuen, és “l’empresa de l’estat espanyol que més contamina”.

ment i benestar per al conjunt dels
seus habitants”, diu el mateix escrit
de la federació.
Els resultats d’aquest fòrum
intermunicipal suposen l’inici
d’una nova etapa en la lluita per
aconseguir millorar les condicions
dels veïns i veïnes del Besòs. Des
de la FAVB, consideren que, a partir d’ara, les conclusions sorgides
d’aquestes jornades participatives seran la nova “base sobre la
qual continuar treballant” en projectes i iniciatives que afectin el
conjunt “dels moviments socials
de la zona”.

Les entitats veïnals elaboren un
document estratègic per a Sant Martí
DISTRICTES/ Quinze associacions veïnals
del districte de Sant Martí han elaborat el document ‘Sant Martí de Provençals: Un projecte veïnal de ciutat i convivència en el segle
XXI’. Es tracta d’un text creat conjuntament
amb la FAVB que ofereix una diagnosi de la
situació del districte i, per tant, permet detectar les mancances i desigualtats que existeixen entre els barris i respecte de la ciutat.
El document serveix per reivindicar les
singularitats dels barris de l’Eix Besòs i per
posar de manifest els seus problemes socials i urbanístics. D’altra banda, també destaca els elements estructurals i els aspectes
socials i culturals que fan de Sant Martí “un
territori amb identitat i amb un projecte de
ciutat i de convivència”, segons apunta la
FAVB en un comunicat.

Manifestació contra
l’enderroc de la
Casa Buenos Aires

Aquest mes de febrer, les associacions de
veïns i veïnes han presentat el document al
regidor David Escudé, així com a altres representants del Districte, en el marc de la conformació del Pla d’Actuació de Districte (PAD)
i del Pla d’Inversió Municipal (PIM). L’escrit
compta amb una quinzena de demandes
prioritàries, que toquen temes molt diversos.
Per exemple, algunes de les peticions són la
remodelació del carrer de Santander o l’elaboració d’un pla actualitzat d’equipaments.
Les associacions que han signat el document són Sant Martí de Provençals, Front
Marítim, Vila Olímpica, Bac de Roda, el Besòs,
el Poblenou, Provençals de la Verneda, Diagonal Mar, Gran Via-Perú-Espronceda, la Pau,
Paraguai-Perú, la Palmera centro, Maresme,
la Verneda Alta, Via Trajana i Bogatell i la FAVB.

Eixample Respira
exigeix “menys
cotxes i més salut”
MEDI AMBIENT/ La plataforma
Eixample Respira va organitzar, el 14
de febrer, una manifestació per rebutjar els alts nivells de contaminació que hi ha al districte. Aquesta va ser la tercera mobilització
convocada pel grup en pocs mesos,
i va aconseguir aplegar unes 400
persones, que van celebrar una
versió peculiar del Carnestoltes.
Durant el recorregut, que va
arrencar a la cantonada entre València i Bruc, els veïns i veïnes de l’Eixample van exigir “menys cotxes i
més salut”i van criticar la realitat ambiental que els toca viure. A més,
també van recordar que fins i tot l’Ajuntament ha dit que la Zona de
Baixes Emissions no és suficient.
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Murs que no desapareixen
» L’esborrany del Codi d’Accessibilitat de Catalunya rep crítiques de les entitats de discapacitats
» Denuncien que viuen en un món ple de barreres i que el text representa “retrocessos flagrants”
Anna Utiel
BARCELONA
“Patim una desigualtat constant
a l’hora de fer qualsevol cosa, fins
i tot la cosa més petita i quotidiana, com anar a comprar el
pa”. Aquest és el testimoni de
Montserrat Garcia, la responsable d’accessibilitat de la Federació Ecom, que engloba més de
120 entitats de persones amb
discapacitat física. Com ella,
aquestes organitzacions denuncien que qui té una discapacitat
viu en un món ple de barreres i
ha de lluitar el doble per aconseguir uns drets que la resta de
la població té garantits per naturalesa, una situació a la qual
Ecom vol posar fi.
Però la missió d’aquest
col·lectiu ha patit un nou entrebanc aquest mes de febrer. El
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha presentat
recentment l’esborrany del futur
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que ha de materialitzar els
compromisos establerts a la Llei
d’accessibilitat de 2014. Per a
Ecom, aquest document suposa
“retrocessos flagrants” en el dia
a dia de les persones que tenen
una discapacitat física: “No respecta les línies vermelles i no està
alineat amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat”, lamenta Garcia.
Un dels exemples més clars
en aquest sentit és que l’esborrany permet construir nous edificis d’habitatges de dues o tres
plantes sense ascensor, un fet que
Garcia considera “inconcebible,
i més tenint en compte l’envelliment de la població”. En la mateixa línia, l’escrit no obliga a fer
accessibles les estacions de tren
que tinguin menys de 200.000

Les persones amb discapacitat han de lluitar el doble per aconseguir uns drets que la resta de la població té garantits per naturalesa. Foto: Aj. de Barcelona

viatgers anuals, ni garanteix que
les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir amb scooter als autobusos urbans. Tot
plegat, tal com recorda Garcia,
acaba tenint un impacte en el
“projecte de vida” d’aquestes
persones, afectant aspectes tan
importants com l’educació, la
inserció laboral o les relacions socials, entre d’altres.
“CAPACITISME PUR I DUR”
El punt de l’esborrany que ha
provocat més indignació entre
els membres d’Ecom ha estat el
que estableix que no cal fer accessibles aquells edificis on “no
és previsible la presència de persones amb mobilitat reduïda”.
Garcia critica que aquesta és
una afirmació “perillosa” i basada en “prejudicis i criteris subjectius”, perquè limita les possibilitats de les persones amb dis-

capacitat i les discrimina. Un cas
que mostra com es reprodueix
aquesta actitud és el dels teatres,
que s’adapten perquè s’hi pugui
accedir com a públic amb cadira de rodes, però no es contempla l’opció que hi hagi actors o
actrius amb discapacitat, de manera que no es fan accessibles els

La Generalitat creu
que les discrepàncies
es deuen a una“mala
interpretació”del text
escenaris o els vestidors. “Això és
capacitisme pur i dur”, sentencia Garcia.
INFRADOTACIÓ ECONÒMICA
A més de les queixes sobre el
contingut del text, des d’Ecom

també qüestionen els recursos
econòmics que s’han previst per
fer realitat les mesures plantejades, que consideren insuficients. “La memòria econòmica
és bastant pèssima”, diu la responsable d’accessibilitat del
col·lectiu. Garcia posa l’accent en
la necessitat que hi hagi una
voluntat política real, per tal
que el text no acabi sent “un
brindis al sol”, ja que “sense recursos, tens drets reconeguts
però no els pots exercir”.

“UN GRAN PAS ENDAVANT”
Des de la Generalitat, en canvi,
parlen de l’esborrany del nou
Codi d’Accessibilitat com “un
gran pas endavant”. Són les paraules que ha fet servir el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, que creu
que les discrepàncies es deuen a
una “mala interpretació” del

text. Amorós es mostra optimista i assegura que, gràcies a les
reunions que ja han començat a
mantenir amb les entitats, estan
més a prop d’arribar a un acord.
Segons el secretari, cal matisar alguns punts. Pel que fa a
l’habitatge, afirma que s’instal·larà un ascensor a tots els edificis on hi hagi un veí amb mobilitat reduïda, mentre que, en el
cas del transport públic, es limita
a admetre que hi haurà “criteris
més exigents” per a les estacions amb més viatgers. Sigui
com sigui, insisteix en dues idees: “En tots els casos es millorarà la normativa actual i es garantiran uns mínims d’accessibilitat”. Tot i això, les entitats es
mantenen escèptiques, perquè,
tal com recorda Garcia, “hi ha
lleis que s’aproven per unanimitat que després s’incompleixen també per unanimitat”.
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Carnestoltes | El Mercat de Sant Andreu s’apunta a la festa
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Els mercats de la ciutat van viure amb intensitat la celebració de Carnaval, especialment el passat 22 de febrer. En el cas del mercat de Sant Andreu, al llarg del dia un
grup d’animació va fer que l’equipament respirés ambient festiu durant tot el dia.

Sant Andreu ha guanyat
200 comerços des del 2016
INFORME4L’informe municipal ‘Estudi de les Activitats Comercials a Barcelona 2019’
mostra com al conjunt del districte hi havia 208 comerços
més a finals de l’any passat en
comparació el 2016. El 2016 la
xifra era de 4.241 establiments
comercials, mentre que el 2019
la xifra es va enfilar fins als
4.449.
L’informe també serveix
per constatar que la majoria
dels comerços es concentren a
Sant Andreu de Palomar
(1.790), on hi ha una gran tra-

La gran majoria
de comerços es
concentren a Sant
Andreu de Palomar
dició de comerç i serveis. A
molta distància hi ha el Bon
Pastor, amb 682 establiments
actius, i la Sagrera, amb 639.
L’augment més gran de co-

Gran de Sant Andreu és el principal eix comercial. Foto: Ajuntament

merços respecte del 2016 també es va produir a Sant Andreu
de Palomar, que va passar dels
16.92 als 1.790. També va incrementar el nombre de comerços actius, tot i que en una
proporció inferior, a la resta de
barris, amb l’excepció de la
Sagrera, que en va perdre 23.
D’altra banda, cal destacar
que Sant Andreu és un dels

dos primers districtes de la
ciutat pel que fa als comerços
d’electrodomèstics, mobles, parament de la llar i ferreteries.
També hi tenen un pes molt important els serveis, amb un total de 439 restaurants i 216
perruqueries. Tot i això, la ràtio de restaurant per habitant
(14,33) és inferior que la mitjana de la ciutat, on és de 17,38.

Pas endavant per protegir
les botigues històriques

ACN4L’Ajuntament ha recuperat recentment el grup de treball per a la preservació dels comerços històrics, on participen,
a banda dels representants de la
regidoria de Comerç, membres
dels grups municipals del consistori i de l’Associació d'Establiments Emblemàtics.
El grup treballarà en la revisió del catàleg d’aquests establiments –format per 221 comerços, molts d’ells a Ciutat Vella–
i estudiarà la possibilitat de modificar les normatives, especialment la Llei de Patrimoni Cultural, amb una aposta per noves

formes d’activitat comercial, ampliant o revisant la catalogació
dels establiments.
En paral·lel, el grup de treball
també potenciarà la promoció
d’aquests negocis i dissenyarà
rutes turístiques que uneixin tots
aquests comerços. També s’aprovaran noves mesures, com
ara incrementar la participació
d’aquests comerços en les activitats culturals de la ciutat o buscar
iniciatives per mantenir i conservar els locals catalogats. En
aquesta línia, s’editarà una guia de
bones pràctiques per conservar la
imatge exterior dels negocis.
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Atletisme | La Mataró, ajornada pel coronavirus

“Seguir treballant en la contenció del coronavirus” ha estat l’argument que va fer que el
passat dissabte 7 s’anunciés l’ajornament de l’edició d’enguany de la Marató, que s’havia
de disputar el dia 15 d’aquest mes. La nova data de la cursa serà el diumenge 25 d’octubre.

» Castelldefels, Pobla, Igualada i Peralada seran els pròxims rivals
» El 15 de març es jugarà el partit del 50è aniversari del Narcís Sala
Pau Arriaga
SANT ANDREU
La UE Sant Andreu està immersa en la batalla per la segona posició contra el Terrassa, tot i que
encara pot somiar a ser campiona de lliga (el líder, després de 26
jornades, és l’Hospi) i tampoc pot
abaixar la guàrdia si no vol que altres rivals de la zona alta, com el
Vilafranca o el Peralada assaltin
la zona de play-off.
Des del mes passat, però, els
de Mikel Azparren són el millor
equip del grup 5 de Tercera. Els
del Narcís Sala han guanyat les
cinc jornades compreses entre el
febrer i el primer cap de setmana d’aquest mes. Figueres (3-2),
Cerdanyola (1-4), Sants (1-0),
Santfeliuenc (2-4) i Horta (4-0)
han estat els últims resultats
dels quadribarrats, que han aprofitat dos empats en els darrers
tres partits del Terrassa per atrapar els vallesans amb 52 punts.
De fet, l’única derrota de la UESA
en aquest 2020 va ser a finals del
mes de gener al camp de la UE
Vilassar de Mar (2-1). Elhadji
Baldeh, Josu Rodríguez i Sergi
Serrano, els tres màxims golejadors de l’equip en aquesta temporada, han jugat un rol important en la parcel·la ofensiva en
aquests darrers partits.
En la resta de partits d’aquest mes, la UESA visitarà el
camp del Castelldefels, sumarà
tres punts per l’eliminació del
Reus de la competició, es desplaçarà al camp de la Pobla de
Mafumet, rebrà l’Igualada en el
segon partit del mes al Narcís

Els quadribarrats van derrotar l’Horta per un clar 4-0. Foto: UESA

Sala i tancarà el març amb un
examen al camp del Peralada.

50 ANYS DEL NARCÍS SALA
De forma paral·lela a aquesta
bona ratxa, el passat dimecres 4
va posar-se en marxa la programació d’actes per commemorar
el 50è aniversari de la inauguració del Narcís Sala.

Els de Mikel Azparren
són el millor equip del
grup 5 de Tercera des de
principis del mes passat
Durant la tarda del dia 4, la
Biblioteca Can Fabra va ser l’escenari d’un col·loqui coordinat
pel periodista de Catalunya Ràdio Robert Prat amb noms del
passat (com Ismael Comas, Ramon Calderé, Dani Solsona i
José Miguel Morales) i del present de l’entitat (com el capità

Recta final del curs per als
sèniors del CN Sant Andreu

Superades les Copes
(amb el sènior masculí del CN Sant Andreu
eliminat a les semifinals i el femení als quarts), els dos
equips tornen a centrar els seus
cinc sentits en les lligues.
El masculí de Juan Carlos
Sanchón seran els més ràpids a
tornar a la feina i afrontaran el
seu pròxim partit el pròxim dissabte 7 a la piscina Pere Serrat
contra el CN Barcelona. El CNSA
descansarà en el segon cap de setmana del mes i tornarà a la competició a principis d’abril amb una

El CP Congrés es juga l’accés
al ‘play-off’ en dos partits

Ton Alcover i el tècnic del primer
equip, Mikel Azparren).
El pròxim gran acte dels 50
anys està previst per al diumenge 15 (aprofitant que el primer
equip no juga) amb un partit que
enfrontarà un combinat d’exjugadors del club contra els veterans del FC Barcelona.

PREMI A MANUEL CAMINO
L’altra gran notícia recent per a
l’entitat ha arribat des del punt de
vista institucional. I és que el
president, Manuel Camino, ha rebut el premi al millor dirigent de
clubs de l’any 2019 que concedeix
l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport.
Camino va entrar a formar
part de la directiva del club durant
la presidència de Joan Gaspart, va
ocupar-ne la presidència entre
2011 i 2014 i, després del parèntesi amb Dinorah Santana (que
havia comprat el club), l’any 2015
va tornar a ocupar el càrrec de
màxima responsabilitat.

visita a Tenerife, a la piscina Acidalio Lorenzo.
El conjunt de Javi Aznar, per
la seva banda, tindrà unes setmanes per preparar la recta final
de la Divisió d’Honor femenina.
El pròxim compromís per a les
andreuenques serà el dissabte 21
a la piscina del Boadilla, mentre
que l’últim partit del mes serà una
setmana més tard contra les líders, el CN Mataró.
Enmig d’aquests compromisos, el dilluns 23, se celebrarà
l’Assemblea General Ordinària a
la seu de l’entitat.

Foto: David Valiente

El Sant Andreu, frec a frec
amb el Terrassa pel segon lloc

Les dues darreres jornades serviran per
decidir si el CP Congrés accedeix al playoff pel títol de Nacional Catalana
i d’ascens a l’OK Plata. El Capellades i el Barça C són els dos conjunts que ja s’han assegurat dues
de les primeres quatre places de
la post temporada.
El conjunt de Dani Setién,
quart amb 14 punts, depèn de si
mateix per accedir a la lluita pel
campionat i ha de fer els mateixos resultats o millors que els seus
perseguidors. El CPC jugarà el

darrer partit davant l’afició el
pròxim diumenge 8 a les quatre
de la tarda contra el Capellades,
un equip que ja ha fet els deures.
L’últim partit del grup 1 de la Nacional Catalana portarà el conjunt
del Congrés a visitar la pista del
Barça C una setmana més tard.
EL CAMP DEL FERRO, EL DIA 14
Per altra banda, el pròxim dissabte 14 se celebrarà l’acte d’inauguració de l’esperat poliesportiu del Camp del Ferro. El club
farà una demostració d’hoquei
patins al nou equipament.
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| One Punch Man
Spike Chunsoft i Bandai Namco han estrenat recentment One Punch Man: A
Hero Nobody Knows, un videojoc inspirat en el webcòmic japonès homònim.

Famosos

No t’ho perdis

Ricky Gervais (Reading, Regne Unit, 1961) és
un dels humoristes més coneguts del món. Els
seus monòlegs àcids i políticament incorrectes,
com ara els que ha fet en les cinc ocasions que
ha presentat la gala dels Globus d’Or, han marcat un estil imitat per molts altres còmics. D’altra banda, també és actor i director de cinema i
televisió, guionista, escriptor i músic. Entre les
seves creacions, destaquen les sèries The Office, Extras i After Life, de les quals també és el
protagonista. El passat 15 de febrer, Gervais va
presentar el seu darrer monòleg, SuperNature,
a l’Auditori del Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). L’espectacle va ser un èxit i l’humorista se’n va
mostrar satisfet. A més, l’endemà, va publicar
una imatge de la ciutat a Instagram afirmant
que és “un dels llocs més bonics de la Terra”.

Elles canten, elles parlen
Diverses biblioteques de Barcelona acolliran, durant tot
aquest mes de març, el cicle ‘Elles canten, elles parlen’,
coordinat pel periodista i autor del llibre homònim Toni
Castarnado. Entre els dies 2 i 30, Castarnado seurà amb
una desena de dones artistes per tal que parlin de les
seves inquietuds i demandes respecte de la indústria
musical, així com per escoltar-les cantar els seus temes.
Les protagonistes del cicle seran Crissy Z, Dácil, Anna
Ferrer, Hache Retamar, Pinpilinpussies, Helena Miquel,
Mae Kurtz, Maruja Limón, Elle León i Joana Serrat.

Llibres

?

R I C K Y

QUI ÉS

...

La sèrie ‘The Office’ és una de les seves creacions

Presentar ‘SuperNature’ a Barcelona

QUÈ HA FET

Ha dit que la ciutat és un dels llocs més bonics del món

...

A LES XARXES

Teatre

G E R V A I S

Ser humorista, actor, director i més

ÉS FAMÓS PER

?

La fitxa

Felicitacions pel monòleg

El públic admet que va riure com mai amb l’espectacle

Música

Pelis i sèries

Tota una vida per recordar
Núria Pradas

El quadern daurat
Carlota Subirós

YHLQMDLG
Bad Bunny

The Gentlemen
Guy Ritchie

La Sophie Simmons és una jove novaiorquesa que, el 1932, viatja a Los Angeles per treballar com a animadora de dibuixos als estudis de Disney. De seguida,
s’adonarà que s’ha endinsat en un món
d’homes i haurà de lluitar per aconseguir
fer-s’hi un lloc. Amb Tota una vida per recordar, l’escriptora Núria Pradas ha guanyat el 40è Premi Ramon Llull.

La dramaturga i directora Carlota Subirós
ha adaptat la novel·la El quadern daurat
de Doris Lessing, Premi Nobel de Literatura 2007. En aquesta obra, Anna Wulf
(Nora Navas) lluita contra el seu caos interior escrivint en quatre quaderns de colors diferents tot el que li passa, tant a nivell personal com professional i polític. Al
Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

El cantant urbà de moda, Bad Bunny, va
tancar el mes de febrer amb l’estrena del
seu segon àlbum d’estudi. Sota el títol
YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la
gana), el porto-riqueny ha presentat
fins a vint cançons, entre les quals hi ha
col·laboracions amb Daddy Yankee o
Ñengo Flow, així com els singles Vete i Ignorantes, estrenats prèviament.

A The Gentlemen: Los señores de la mafia,
Mickey Pearson (Matthew McConaughey) és un capo estatunidenc que ha
aconseguit construir un imperi de marihuana a Londres. Ara, ha trobat l’amor i
ha decidit retirar-se del món de la droga,
així que intenta vendre el seu imperi a una
dinastia de multimilionaris d'Oklahoma, però no serà fàcil.
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Cultura
DIVENDRES 13 DE MARÇ
19:30 L'humorista, reportera i guionista Ana Polo
ens oferirà un monòleg feminista emmarcat
en la programació d’actes del 8M. / Centre Cívic del Bon Pastor.

’Fluid Echo’, un espectacle de
dansa amb els Mohm Collective
Divendres 20 de març a les 19:00

PROPOSTES
Tallers

Darreres sessions del
curs ‘Cuina de mercat’
Fins al 18 de març a les 17:30

El professor Diego Molina s’encarregarà
de les darreres sessions del curs Cuina
de mercat, en la qual es preparen diferents receptes amb productes de proximitat. / Centre Cívic Navas.

DIMECRES 18 DE MARÇ
18:00 El buit urbà i la significació dels espais serà
el nom de la sessió del curs Molt per aprendre - Creacions, que coordinarà la professora Camilla de Maffei. Cal inscripció prèvia. /
Biblioteca Bon Pastor.
La companyia Mohm Collective, una
de les residents a Can Clariana, presentaran l’espectacle Fluid Echo. Les entrades es poden adquirir per 3,5 euros.
/ Centre Cívic Can Clariana Cultural.

TOTS ELS DIVENDRES
20:30 Durant tots els divendres d’aquest mes
es faran les darreres sessions del curs Edició
de vídeo, que ensenya els alumnes a fer
servir diferents programes d’edició. / Espai Jove
Garcilaso.

Exposicions

DEL 9 AL 28 DE MARÇ
Matí-Tarda Durant gairebé tot el mes es podrà
visitar la mostra Introspecció, en la qual través de la figura de la dona, l'Abril Curetti projecta de forma metafòrica les seves vivències
i emocions. / C. C. Can Clariana Cultural.

FINS AL 4 D’ABRIL
Matí-Tarda Durant tot aquest mes i els primers
dies d’abril es pot visitar Ciutats pels drets humans, una petita mostra de les bones pràctiques d’algunes ciutats europees. / Biblioteca
Bon Pastor.

Infantil

Recta final del taller
infantil ‘Mini chef’
Fins al 24 de març a les 17:15

Fins al dia 24, cada dimarts a la tarda
es faran sessions del curs de cuina infantil anomenat Mini chef. / Centre Cívic Baró de Viver.

Esports
DISSABTE 28 DE MARÇ
18:00 Partit de waterpolo corresponent a la 15a
jornada de la Divisió d’Honor femenina entre el CN Sant Andreu i el CN Mataró. / Piscina Pere Serrat.

La UE Sant Andreu tancarà
el mes a casa contra l’Igualada
Dimecres 25 de març a les 20:00

DIJOUS 19 DE MARÇ
18:00 Agustí Farré s’encarregarà de la narració
El far de la fi del món, en la parla de Tarragona.
L’activitat forma part del cicle Lletra petita Sac de rondalles. / Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet.

DIMECRES 25 DE MARÇ
17:30 El darrer dimecres del mes es farà la darrera sessió de Llegim!, activitat per a infants
que tinguin sis anys o més. / Biblioteca del
Bon Pastor.

Partit de futbol de la 30a jormada del
grup 5 de Tercera Divisió entre la UE
Sant Andreu i la UE Sants. / Municipal
Narcís Sala.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
La depilació del futur ja és aquí
i BELLESA

epilar-se és una decisió que molta gent pren per sentir-se millor amb el seu cos. Existeixen diverses maneres de fer-ho: amb cera, amb maquineta d’afaitar, amb
màquina elèctrica... però totes tenen algun inconvenient. Les
opcions que ofereixen els resultats més satisfactoris acostumen a ser també les més doloroses, i viceversa.
Però, en els darrers anys, els avenços tecnològics s’han
convertit en els millors aliats de totes aquelles persones que
volen deixar de tenir pèls al cos. Ja a finals del segle passat, la
tecnologia làser va irrompre en el món de l’estètica per canviar la forma d’entendre la depilació. De sobte, apareixia la
possibilitat d’eliminar els pèls per sempre.
Precisament amb aquest objectiu d’aconseguir una depilació permanent, s’ha creat el mètode Triphase, una tècnica
que combina làser, fotodepilació i diodo (l’anomenada depilació de ràfega) en la mateixa zona del cos i en la mateixa
sessió. Els centres professionals que practiquen aquest mètode ofereixen tractaments personalitzats, que garanteixen els
resultats més eficaços possibles.

D

Les claus
TRIA LA TEVA DEPILACIÓ
BUSCA EL MILLOR CENTRE

Decideix si prefereixes els mètodes
tradicionals o vols fer un pas cap al futur
Cal que trobis el centre professional
que s’adapti a les teves necessitats

VIGILA AMB EL SOL

No deixis que la sobreexposició al sol acabi
danyant la teva pell després de la depilació

CUIDA’T LA PELL

Facis el que facis, no t’oblidis de mantenir
una bona rutina d’hidratació i cura de la pell
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