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Recorden quan corria per casa
amb uns bolquers que feien
que a cada pas hagués de lluitar
per no caure de cul a terra;
quan li feien moixaines mentre
se li aclucaven els ulls o la il·lu-
sió amb la qual els esperava a la
porta de l’escola i els demana-
va l’entrepà. Ho recorden tot.
Per això, i per un amor incon-
dicional, molts cops la gent
gran no denuncia el seu mal-
tractador, que acostuma a ser el
seu fill o algun familiar proper,
com explica el director d’Amics
de la Gent Gran, Albert Aquiles,
a aquesta publicació. 
Segons les dades que publi-

cava recentment la Diputació de

Barcelona, la violència contra la
gent gran ha augmentat durant
el confinament. Des de la sego-
na quinzena del mes de febrer
fins a l’inici del confinament es
van registrar 52 casos d’abusos,
mentre que des de l’inici del
confinament fins al 9 d’abril
aquesta xifra es va doblar, amb

un total de 112 casos. A més, l’in-
forme de la Diputació mostra que
el perfil de persona gran mal-
tractada és en un 80% de les si-
tuacions una dona d’entre 80 i 84
anys, sense deteriorament cog-

nitiu i que necessita ajuda amb
les activitats bàsiques de la vida
diària. “El perfil de la persona
presumptament maltractadora
és moltes vegades el fill de la víc-
tima i les tipologies més fre-
qüents d’agressions són psicolò-
giques, de negligència i econò-
miques”, confirma l’estudi.
Les xifres parlen per si soles.

L’any 2019 la Diputació va de-
tectar 392 casos de persones en
situació de maltractament –en
un estudi de 42 municipis–.
298 eren dones (76%) i 94 ho-
mes (23,97%). Per desgràcia,
“que arribin a denunciar és
quasi impossible perquè es tro-
ben dins d’un cercle familiar”,
apunta Aquiles. 
El director d’Amics de la

Gent Gran també remarca que el
maltractament contra els avis
molts cops queda invisibilitzat i

és menys identificable “perquè
en la majoria de les situacions no
es tracta d’una violència física
sinó psicològica, econòmica o
institucional”. “Sovint parlem
d’un maltractament inconscient.

Per exemple, treure autonomia
per decidir a una persona gran és
incapacitar-la, o dir-li que calli
perquè s’està repetint és menys-
prear-la”, exemplifica Aquiles. 
Actualment, Amics de la

Gent acompanya uns 2.600
avis de 13 comarques catalanes.
L’exèrcit de voluntaris que té

desplegat aquesta entitat tre-
balla per salvar la gent gran
d’un dels pitjors mals d’envellir:
la soledat. Alhora, els volunta-
ris serveixen d’eina per detec-
tar els maltractaments que pa-
teixen les persones que l’entitat
acompanya. 
“Nosaltres, en entrar a les ca-

ses, ens convertim en un mur de
contenció dels abusos. És per
això que hem de procurar estar
al costat de les víctimes i evitar
que se’ns faci fora de les seves
cases, perquè si no això implica
que molts cops no podem plan-
tar cara al maltractador”, con-
clou Aquiles fent referència al fet
que a la vellesa les persones
tendeixen a ser tractades com si
fossin infants i poden perdre
controls tan bàsics com el per-
mís de deixar entrar o sortir qui
vulguin de casa seva. 

Els cops més invisibles 
» Els maltractaments a la gent gran han augmentat considerablement durant el confinament
» Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran són una eina clau per detectar aquestes situacions

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

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

Júlia Gamissans
BARCELONA

Els maltractaments a la gent gran han crescut durant el confinament. Foto: Arxiu
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La lupa

per @ModernetdeMerda

La mandra

Com a bon pecat capital, la mandra és
suggerent i perillosa a la vegada. Un lloc
mental que convé evitar, un paradís tre-
mendament atractiu però també de-
vastador, perquè sol tenir poques sor-
tides. Costa marxar-ne. Una vegada hi
arribes, hi arreles. L’escenari se’t men-
ja i el pecat i tu acabeu fo-
sos en un únic destí que
tampoc és cap destí concret.
És un no-res que, a sobre,
tampoc et permet aspirar a
cap altra cosa.
Per això em sembla re-

alment meritori que ERC i
(encara amb més empenta) JxCat ha-
gin decidit fer carretera i manta i con-
duir tot un moviment cap a aquest ter-
rible abocador on només creix la in-
acció i el temps perdut. Cada dia que
passa trobo més al·lucinant l’alegria
amb què s’estan duent uns ideals cap
a l’avorriment més absolut. Titulars ba-

rats, disputes de cuina, trampes insu-
portablement infantils.
I dic alegria perquè molts prota-

gonistes, especialment els que tenen el
botó de les convocatòries a la mà, han
calculat perfectament els costos d’a-
quest avorriment popular. I els assu-

meixen de bon grat, perquè saben
que aquests costos poden incloure
també un benefici com és la victòria en
unes tristes eleccions autonòmiques.
I, és clar, tota victòria implica la me-
ravellosa poma del poder, encara que
pel camí hi hàgim abandonat el cadà-
ver d’un projecte col·lectiu.

Lamentablement, avui Ítaca ha
quedat reduïda a un pecat capital.
Tots aquells somnis d’ahir han quedat
convertits en aquesta mandra d’avui.
Han aconseguit tergiversar-nos les in-
tencions fins al punt de fer-nos creu-
re que el rival és qui el 30 de setembre

de 2017 tenia l’urna prepa-
rada i a punt al garatge de
casa seva. Han desviat l’a-
tenció fins al punt de des-
viar-nos també del camí.
I, mentrestant, presos

polítics a les presons, ex-
iliats a l’exili, i una llarga

llista de represaliats per un Estat que
ja no necessita represaliar-nos gaire
més, de tan lluny i errats com ens deu
veure, avançant d’esma en aquesta
minúscula Ítaca feta de mandra i de
tristesa. Molt haurien de canviar les co-
ses perquè un nou brot de ganes ens
deslliurés del pecat.

Ítaca ha quedat reduïda a un pecat capital,
tots aquells somnis d’ahir han quedat 
convertits en aquesta mandra d’avui

El problema no és que
TV3 emeti una sèrie bi-

lingüe que originalment
estava feta per a una plataforma de
TVE. El problema és que TV3, en
aquests moments, no està produint cap
ficció pròpia i està omplint la graella
amb programes d’altres cadenes, com
‘Drama’ o com ‘Pep’ d’IB3.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan sento parlar de la
cultura com un bàlsam

o com un bé de primera
necessitat, no penso en cap museu, ni
tampoc en cap festival. Penso, i molt,
en ‘Amar es para siempre’ i la resta de
telenovel·les de sobretaula que tant
menyspreem, i que tanta companyia
fan a la gent gran.

@victorrecort

PSOE 2018: Prometem
aturar la venda d’ar-

mes a Aràbia Saudita, no
col·laborarem amb les atrocitats al Ie-
men. PSOE 2019: 22 llicències d’ex-
portació d’armes a Aràbia Saudita per
valor de 392,78 milions. 76,2 milions en
munició, 1,3 milions en bombes i 315
milions en aeronaus.

Con ‘Love is love’ se me
ocurren dos problemas:

1. Excluye a las personas
trans e intersexuales. 2. Valida las re-
laciones no heterosexuales pero solo
cuando la cosa va de amor; cuando hay
una pareja monógama y heteromórfi-
ca que presentarle a la familia. El res-
to ya es debatible.

@LaHipogrifa@AlbertLloreta@criscleme

Els semàfors

Veïns de Pons i Gallarza
Els veïns de les vuit cases del carrer Pons
i Gallarza han aconseguit, després de gai-
rebé tres anys de lluita, que l’Ajuntament
compri les cases on viuen, cosa que els
salvarà de ser expulsats. El 20 de juny 
ho van celebrar amb una festa veïnal. 

pàgina 8

Ajuntament
El consistori ha posat en marxa la cam-
panya ‘Compra a prop’ per fomentar

que els veïns comprin als comerços dels
barris i vagin als seus bars i restaurants.
El primer tinent d’alcalde, Jaume Coll-

boni, ha defensat el consum local. 
pàgina 12

Consorci d’Educació
Sant Andreu és el barri de la ciutat amb
menys places públiques de P3 de proxi-
mitat. Un total de 51 nens i nenes s’han
quedat sense la seva primera opció, que

era la que implicava tenir l’escola a
menys de 500 metres del domicili. 

pàgina 8
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Tensió a la Trinitat Vella entre
alguns veïns i joves migrants1

2
Victòria veïnal: l’Ajuntament compra 
les cases de Pons i Gallarza

Es reprenen les obres del nou 
Mercat de Sant Andreu

La UE Sant Andreu arrencarà la 
preparació del ‘play-off’ dilluns que ve

El Gremi de Restauració
vol la fase 3 aquest dilluns

El + llegit líniaSantAndreu.cat
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Safata d’entrada

Si tinc la possibilitat d’anar a ju-
gar competicions europees, però
em venc una part important dels
jugadors bons que tinc, on
acabo? Possiblement a segona
divisió. 
Si en una temporada aco-

miado tres tècnics i el darrer que
contracto acaba sent algú que ha
tingut una gran responsabilitat
en la gestió esportiva del club en
els últims anys, però cap en la
banqueta, on acabo? Possible-
ment a segona divisió
I creieu-me que m’agradaria

moltíssim equivocar-me, però,
dissortadament, això és el que li
pot acabar passant al RCD Es-
panyol. 
No soc perico, però és molt

cert que cada temporada he as-
sistit al seu estadi a veure jugar
l’equip amb el meu gran amic
Jordi Planell Hernàndez (espa-
nyolista de pro), i ho penso se-
guir fent sempre que pugui
perquè, a més, aquest equip és
històric i molt important per al
país. I el vull veure jugar a pri-
mera divisió contra els més
grans i amb el cap ben alt. Això,
però, no treu que pensi el que
penso i que ho expliqui, per-
què, simplement, són equa-
cions de sentit comú.

RCD Espanyol
per Pere Flores

10 años de la sentencia del Estatut
per Mani Martínez

Como parece difícil para el
resto de ciudadanos del Esta-
do entender qué pasó hace
una década con la sentencia del
Tribunal Constitucional (TC)
contra el Estatut de Catalunya,
me remito a unas palabras pu-
blicadas en Twitter por el ex-se-
cretario general de Podemos en
Catalunya, Xavier Domènech,
que lo explican bastante bien.
“Hace 10 años que el TC

desactivó el nuevo Estatuto de
Cataluña y los expertos hicie-
ron mil y una interpretaciones
y expusieron diferentes crite-
rios y puntos de vista en artí-
culos y tertulias. Pero creo que
a muchos se les escapa un hec-
ho fundamental.
La sentencia del TC iba

mucho más allá de si la nueva
norma catalana vulneraba la
Constitución o no. El debate
real era sobre si la autonomía
era un derecho de los catalanes
o una concesión de España. Si
se fundamentaba en la exis-
tencia de una capacidad cata-
lana para autogobernarse, es
decir, una realidad catalana
diferenciada, o en la “genero-
sidad” del estado español que
se concede a sí mismo la capa-
cidad de dejarnos organizar

autonómicamente. Parece un
tema de poca importancia,
pero la tiene. Y mucha.
Si pensamos que es un de-

recho de los catalanes, serán los
catalanes los que fijen la fór-
mula y los límites. Pero si es una
concesión de España, que es la
que decide qué concede o no,
puede limitarlo e incluso pue-
de retirarlo cuando lo estime
conveniente, sin dar explica-
ciones. Hasta entonces habían
hecho creer que era ambas co-
sas a la vez. Que era un pacto.
El TC nos dejó claro que solo

era una concesión. Es decir,
que la voluntad de los catalanes
tenía importancia igual a 0, y lo
que se había votado también.
No rompieron un pacto, nega-
ron que hubiera ningún pacto”.
Domènech está diciendo

algo que tiene que ver con las
declaraciones del catedrático
Javier Pérez-Royo cuando lla-
ma a aquella sentencia “un
golpe de Estado” y un hecho
“anticonstitucional”, porque la
Constitución Española no fue
firmada por las y los catalanes
hasta que incluyó los estatutos
de autonomía y reconoció el
Derecho de Autodetermina-
ción de los Pueblos.

Les millors
perles

Mor un home després que la seva família desendollés el res-
pirador que el mantenia amb vida per poder endollar un
ventilador. Ha passat a l’Índia, on aquest pacient de 40 anys

sospitós de tenir coronavirus no va poder sobreviure a la mala deci-
sió dels seus familiars, motivada per l’excés de calor a la sala.

Penjar més de 400 banderes LGTBI per tot el municipi.
Aquesta ha estat la resposta exemplar dels veïns de Villa-
nueva de Algaidas (Màlaga), un poble de 4.000 habitants

que va veure com la denúncia de tres persones obligava a reti-
rar aquest símbol reivindicatiu del balcó de l’Ajuntament.

Com si no en tinguéssim prou amb el coronavirus, ara sembla
que hi ha una nova amenaça: un estudi realitzat per científics
xinesos ha alertat de l’aparició d’una nova grip porcina que té

el potencial de contagiar éssers humans i que, per tant, podria pro-
vocar una nova pandèmia. 

El vídeo d’un home gran tocant el piano ha emocionat la
xarxa. Es tracta d’un senyor de 101 anys que ja no recorda
res ni ningú, però que no ha oblidat ni una nota del seu

instrument preferit. Quan el seu fill el fa seure davant del piano,
no dubta: comença a tocar i sorgeix la màgia.

Estar jugant a la platja i trobar-te una bomba surant a l’aigua. És
l’estranya situació que van viure uns nens mentre es banyaven
a la platja de l’Arrabassada, a Tarragona. Afortunadament, tot

va quedar en un ensurt. Els Tedax van desallotjar i acordonar la zona
i, finalment, van detonar l’artefacte sense cap problema.

A les xarxes

@Urquinaona18: “El pitjor encara ha d’ar-
ribar”, ha dit el director general de l’OMS.
Encara que molts països han fet progressos,
globalment la pandèmia s’està accelerant. 

@davidilundain: Fa 15 dies, Educació
deia: “Farem el que calgui per retornar amb
seguretat a l’escola”. Ara, grups de 25 nens,
sense distància i sense mascareta.

#EscolaPostCoronavirus

@yeyaboya: Doncs ja sabíem que l’audi-
toria interna més gran de la història dels
Mossos d’Esquadra acabaria en res, oi?
Quina vergonya.

#AuditoriaMossos #LOMSAlerta



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

| 6

líniaSantAndreu.cat Juliol 2020



líniaSantAndreu.cat Juliol 2020

7 | 

Entrevista

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

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

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

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

L’ESCORCOLL POLICIAL 
AL CONSELL ESPORTIU

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

Foto: Eduardo Corria
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Sant Andreu

ENSENYAMENT4La Federa-
ció d’Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC) ha denunciat que un
total de 369 nens i nens s’han
quedat sense plaça pública de
proximitat de P3 per al curs
que ve al conjunt de la ciutat.
El barri més afectat és Sant An-
dreu, on hi ha 51 infants per-
judicats. El concepte de plaça
de proximitat fa referència a
tenir l’escola a menys de mig
quilòmetre del domicili, tal

com estableix el Consorci d’E-
ducació de Barcelona.
Per denunciar aquesta si-

tuació, algunes famílies s’han

unit a la Plataforma Som P3 i
el passat 19 de juny es van
manifestar a davant del Con-
sorci d’Educació de Barcelona.
Des de la FAPAC, que va donar
suport a la protesta, lamenten
que “un any més es constata la
manca de planificació del De-
partament d’Educació per do-

nar cobertura a les necessi-
tats d’escolarització”.
En el cas del districte, des-

prés de Sant Andreu hi ha el
barri del Bon Pastor, on 24
alumnes no tenen plaça de P3
pública de proximitat, i el Con-
grés i els Indians, on la xifra és
de 20 infants.

Alumnes de P3 en una escola. Foto: Roger Segura/ACN

Sant Andreu, el barri amb menys
places de P3 de proximitat

» 51 nens i nenes s’han quedat sense la primera opció de la matrícula
» La FAPAC critica la “manca de planificació” de la Generalitat

HABITATGE4L’Ajuntament va
anunciar fa pocs dies la compra de
les vuit cases del carrer Pons i Ga-
llarza per evitar que els seus veïns
en fossin expulsats. La compra,
feta gràcies al dret de tanteig, es va
tancar per 745.000 euros. A
aquesta quantitat caldrà afegir-hi
290.000 euros per a les obres de
conservació de les cases.
L’adquisició de les cases per

part del govern municipal arriba
després de gairebé tres anys de
lluita veïnal per evitar que l’em-

presa propietària, Vermonta S.L,
tirés endavant una nova promo-
ció d’habitatges que hagués su-
posat que els actuals inquilins
perdessin casa seva. Durant aquest
temps els veïns afectats van seguir
lluitant i en tot moment van dei-
xar clar que no tenien cap inten-
ció de rendir-se ni de marxar de
casa. En aquest sentit, han volgut
agrair la “impagable feina del
Sindicat d’Habitatge de Sant An-
dreu i de tota la gent que ha sabut
sostenir-nos en els moments més

delicats en els que la nostra lluita
penjava d’un fil”.
D’altra banda, el consistori vol

impulsar a Pons i Gallarza un
model d’habitatge que barreja el
lloguer assequible i la masoveria
urbana. Per últim, el passat 20 de
juny es va organitzar una roda de
premsa i un acte festiu per celebrar
la victòria veïnal. Els veïns de les
cases van celebrar el que per ells és
una gran victòria que, tal com es
va poder veure durant la jornada,
també és un triomf del barri.

Pons i Gallarza es queda

Successos | Intent d’atropellament en una terrassa
Un home va intentar atropellar el 25 de juny a la nit una persona que estava en una te-
rrassa d’un bar del carrer del Segre. El vehicle es va encastar contra un piló sense causar

cap víctima. La Guàrdia Urbana va detenir el conductor per temptativa d’homicidi.

Un moment de la roda de premsa del 20 de juny. Foto: Twitter (@NoMarxem)

Després de Sant Andreu,
els barris més afectats
són el Bon Pastor i el
Congrés i els Indians

Ràdio Fabra torna a l’activitat
des de la plaça Orfila

COMUNICACIÓ4L’estudi Rà-
dio Fabra torna a la seva acti-
vitat a partir del 2 de juliol des
de la plaça Orfila per retrans-
metre des d’allà els projectes
culturals, socials i comunitaris
del barri i de tota la ciutat. Les
retransmissions es faran tots els
dijous entre les sis de la tarda i
les vuit del vespre.
L’objectiu d’aquest projecte

és il·lustrar el poder de la ràdio
i que aquesta formi part de la
vida del barri: que el barri es pu-
gui inspirar en les reflexions,
músiques, debats i històries

que expliquen els programes i
els mateixos veïns i les veïnes.
L’estudi de Ràdio Fabra a la

Fabra i Coats-Fàbrica de Cre-
ació és el primer node físic de
la Xarxa de Ràdios Comunità-
ries, un projecte del programa
Cultura Viva de l’Institut de
Cultura de Barcelona. El seu
objectiu és difondre els con-
tinguts dels residents, els es-
deveniments i les comunitats
vinculats al recinte de la Fabra
i Coats i els projectes culturals,
socials i comunitaris de tota la
ciutat de Barcelona.

Ràdio Fabra torna a la plaça Orfila. Foto: Arxiu
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Entitats del districte demanen un Pla Social per combatre els efectes de la pandèmia

Crit d’alerta de Nou Barris
ECONOMIA/ Nou Barris ha estat, junta-
ment amb Horta-Guinardó, el districte de
la ciutat que més ha acusat els efectes del
coronavirus. Cinc dels seus barris són dels
més afectats del conjunt de Barcelona i
només dos estan per sota de la mitjana de
la ciutat. És per això que la Coordinadora
d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou
Barris ha fet un crit d’alerta a les autoritats
perquè es posin a treballar en un Pla So-
cial específic per al districte. I és que
aquesta plataforma considera que, fins
ara, “s’ha constatat que la salut té més a
veure amb el codi postal que amb el codi
genètic” i “que les rendes baixes, les con-
dicions laborals i d’habitatge i la insufi-
ciència dels serveis públics afecten
negativament la salut”.

En aquest sentit, des de la Coordina-
dora creuen que el districte necessita tenir
“uns serveis socials que garanteixin una
bona atenció a tothom i recursos per co-
brir les velles i noves carències” i, de forma
paral·lela, reclama “mesures per fer front al
problema de l'habitatge”. Les entitats de-
nuncien que “les malalties i les morts són
només una part del drama que s'ha mos-
trat durant el confinament” i que ha tornat
a quedar demostrat que el vell lema rei-
vindicatiu No és pobresa, es injustícia en-
cara és ben vigent al segle XXI.

Igualment, la Coordinadora apunta
que en els moments més durs, Nou Barris
ha respost com ha fet sempre: amb la soli-
daritat veïnal, que considera “la principal
força del districte”. Des del suport indivi-
dual fins a la creació i consolidació de les
Xarxes de Suport Mutu, aquestes iniciati-

ves han servit per “arribar allà on els ser-
veis públics eren insuficients”.

Per tot plegat, les entitats consideren
que cal “actuar per revertir la situació” i exi-
geixen que “tots els centres públics obrin
urgentment i treballin a ple rendiment”. La
Coordinadora considera inadmissible que
durant els mesos d’estiu els Centres d’A-
tenció Primària (CAP) no obrin les seves
portes en l’horari habitual, perquè “la pan-
dèmia no està superada i ha quedat molta
gent sense una atenció sanitària suficient”.

De la mateixa manera,  exigeixen un
pla clar d’obertura d’escoles que tingui en
compte la situació social i familiar dels in-
fants i que requereix una atenció com-

pensatòria del temps perdut i uns serveis
socials que garanteixin una bona atenció
a tothom i recursos per cobrir les velles i
noves carències.

Les reivindicacions de la Coordinadora
acaben denunciant que “hem tornat al
malson de la crisi” i exigint les administra-
cions que “elaborin amb urgència un pla
de xoc contra tots els impactes de la pan-
dèmia”, cosa imprescindible, consideren,
“perquè la injustícia no es perpetuï”.

HABITATGE/La FAVB ha denunciat que en “plena crisi” so-
cial i econòmica causada per la pandèmia del coronavirus
a la ciutat hi hagi pisos buits.

L’entitat recorda que el 2018 l’Ajuntament va presen-
tar un estudi on, tot i que es va demostrar que hi havia
menys pisos buits del que es creia, es reflectia que uns 13.000
habitatges de la ciutat estaven sense ocupar. Des de llavors,
lamenta la FAVB, “el silenci sobre els habitatges buits s’ha
fet norma”, al mateix temps que critica la resposta de les ad-
ministracions per solucionar aquest problema “ha estat gai-
rebé nul·la”. Segons els càlculs de la FAVB, si d’aquests 13.000
pisos, s’hagués pogut canviar la situació de 5.200, s’hauria
“resolt el problema de les famílies a la taula d’emergència”.

“TOTALMENT IMMORAL”
D’altra banda, la FAVB també denuncia el paper que està fent
la patronal dels habitatges turístics, Apartur, a qui acusa de
preferir “tenir pisos buits a què hi visquin ciutadans vulne-
rables”. En paral·lel, acusa Apartur d’haver passat de la pre-
disposició durant l’inici de la pandèmia de destinar 200 pi-
sos a famílies que estaven en pensions a, finalment, no ha-
ver cedit ni un immoble i conclouen que és “totalment im-
moral” que a la ciutat “les administracions no facin res” per
aconseguir que algunes famílies puguin viure en pisos buits.

Denuncien que hi hagi uns 
13.000 pisos buits en plena crisi OCUPACIÓ/La Taula Veïnal Metropolitana (un organisme

format per la FAVB i federacions d’associacions de veïns
de municipis com Montcada i Reixac, Santa Coloma i Ba-
dalona, entre altres) ha denunciat el tancament de les plan-
tes de l’automobilística japonesa Nissan a Catalunya i ha
reclamat “solucions” per als milers de treballadors afectats,
3.000 de forma directe i més de 20.000 de forma indirecta.

De la mateixa manera, l’entitat demana a les admi-
nistracions “un pla industrial de futur no només per al sec-
tor de l'automòbil, que s'ha de transformar també per la
crisi climàtica, sinó també una mirada integral i de llarg
recorregut cap al sector industrial”.

Reclamen solucions per 
als acomiadats de Nissan

Les entitats destaquen
la solidaritat veïnal, 
la principal força del 
districte des de sempre

Foto: ACN
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REIVINDICACIÓ/ La Confederació
de Federacions d’Associacions de
Veïns de Catalunya (CONFAVC)
va convertir-se en l’altaveu dels
veïns per sumar-se a les reivindi-
cacions del Dia de l’Orgull
LGBTIQ+, que es va celebrar el pas-
sat diumenge 28 de juny.

La CONFAVC va voler refer-
mar el seu compromís de conti-
nuar creant projectes de sensi-
bilització i coneixement, promo-
vent la igualtat de drets, seguir
donant visibilitat a les accions que
aquest col·lectiu faci a Catalunya
i continuar rebutjant i censurant
totes les accions que vulnerin els
drets o que oprimeixin aquest
moviment.

Les entitats veïnals
s’afegeixen
al Dia de l’Orgull

SALUT/ La FAVB ha volgut sumar-se a les
reivindicacions del personal sanitari i ha
publicat un comunicat dirigit a la Genera-
litat, l’Ajuntament i el Consorci Sanitari de
Barcelona, amb una sèrie de reclamacions
i millores necessàries per als Centres d’A-
tenció Primària (CAP) de la ciutat.

La federació considera que encara avui
hi ha “una situació insostenible” en molts
dels centres de la ciutat, alguns dels quals
esperen un canvi de lloc per tenir unes ins-
tal·lacions dignes on poder atendre els pa-
cients. La FAVB assegura estar indignada
per “la deixadesa de les administracions en
proporcionar i cobrir les necessitats bàsi-
ques de la població” i perquè aquestes
només reaccionen quan veuen que veïns i
personal sanitari es mobilitzen.

Per tot plegat exigeixen solucions pro-
visionals immediates per a aquells centres
en condicions més precàries i planificació
urgent d’espais definitius; que s’informi de
forma exhaustiva de quins i quants espais
físics hi ha a la ciutat per prestar aquests
serveis; que hi hagi un control fiable del
personal (metges/ses, infermers/es, perso-
nal administratiu,...) en cada centre; que els
CAP tinguin pressupost, material i equip
per poder treballar dignament; que es tor-
nin a posar en marxa les visites presencials,
les proves i exploracions que es van inte-
rrompre durant la pandèmia i que es posin
en marxa processos de gestió compartida
entre professionals i veïns, per tal de saber
quines són les necessitats que presenta
cada barri o cada zona.

Els professionals de la salut exigeixen
millores per a l’Atenció Primària

TECNOLOGIA/ Prop de mig cen-
tenar de persones van concen-
trar-se a la plaça de Catalunya el
passat 24 de juny, dia de Sant
Joan, per protestar contra la fu-
tura implantació de la xarxa 5G. 

Convocats per la FAVB i Eco-
logistes en Acció, van demanar
que es postposi l’arribada d’a-
questa tecnologia fins que es
puguin assegurar garanties i un
control rigorós. Les entitats tam-
bé denuncien que amb el 5G hi
ha un augment de les emissions
i de la contaminació electro-
magnètica, que afecten espe-
cialment les persones electro-
sensibles, i que suposa un risc per
a la salut pública.

Una cinquantena
de veïns protesten
contra el 5G

SERVEIS/ Des del passat dime-
cres 1, la seu de la FAVB (al nú-
mero 8 del carrer Obradors, al dis-
tricte de Ciutat Vella) ha recupe-
rat els seus horaris habituals d’a-
tenció a veïns i entitats.

Així, de dilluns a dijous esta-
rà obert entre les 10 del matí i les
2 del migdia i les tres i les set de
la tarda, mentre que els divendres
només ho estarà de 10 a 2. La
FAVB també ha anunciat que
durant tot el mes d’agost el local
romandrà tancat per vacances.

En cas de voler reservar una
de les sales per celebrar reu-
nions, cal escriure un correu elec-
trònic a favb@favb.cato bé trucar
al 93 412 76 00.

La seu de la FAVB
recupera els seus
horaris habituals

Les entitats urgeixen a posar fi a la
“dinàmica creixent de desigualtat”

SOCIETAT/ El Consell d’Associa-
cions de Barcelona (CAB), La-
fede.cat-Organitzacions per a la
justícia global i la Federació d’As-
sociacions de Veïnes i Veïns de
Barcelona (FAVB) van demanar, el
passat mes de maig, que el Pacte
per Barcelona s’obrís a la partici-
pació de tots els actors socials i
mediambientals de la ciutat. Ara,
després de gairebé dos mesos de
treballar conjuntament, han pre-
sentat un document que marca
les mesures a aplicar per sortir de
la crisi socioeconòmica derivada
de la pandèmia del coronavirus.

Aquest document ha comptat
amb la col·laboració de més de
vint entitats i federacions, i ja s’ha
fet arribar a la mesa del Pacte per
Barcelona. L’objectiu principal que
es marquen les agrupacions im-
plicades és posar fi a la “dinàmica
creixent de desigualtat i vulnera-
bilitat d’amplis sectors socials”, un
fet que, a més, “dona l’esquena a la
sostenibilitat” de la ciutat, segons
denuncien des de la FAVB.

Per aconseguir aquesta meta,
les entitats tenen clar que “la res-
posta a la crisi no pot ser la ma-
teixa que l’anterior”, originada
l’any 2008, ja que consideren que,
en aquella ocasió, la reacció de les
administracions no va servir per
solucionar des de l’arrel els pro-
blemes plantejats. En aquest sen-
tit, creuen que no es pot tornar a
“repetir l’error” de centrar-se en la
recuperació d’uns sectors econò-
mics determinats a costa de per-
metre que “augmentin les
desigualtats socials, la precarietat
en el treball i, en conseqüència, la

vulnerabilitat de les persones i de
les famílies”.

És per això que, per superar
aquesta nova crisi, asseguren que
cal apostar per “les economies
que valoren la permanència, l’a-
rrelament en el territori, la cura
pel medi ambient i els valors so-
cials”, per davant d’un model que
s’ha demostrat insostenible arran
de la pandèmia. Una situació d’e-
mergència que, tal com assenya-
len les entitats, també ha posat de
manifest “la falta de recursos en
habitatge social, sanitat i educa-
ció”, una mancança que cal rever-
tir “si volem una societat justa”,

afirmen des de la FAVB. En defini-
tiva, recorden que “és intolerable
que aquestes desigualtats socials
colpegin especialment els infants
i les persones més grans”, essent
la tercera edat el col·lectiu que
més ha patit, també, l’impacte de
la Covid-19. 

Sigui com sigui, les entitats
socials valoren positivament la
creació del Pacte per Barcelona,
però creuen que els actors eco-
nòmics que hi participen volen
restablir el sistema d’abans de la
pandèmia, objectiu que han dei-
xat clar que no comparteixen.

“La resposta 
a la crisi no pot ser
la mateixa que 
l’anterior”

veïns en líniaveïns en línia
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Comerç

CAMPANYA4L’Ajuntament va
presentar a finals de mes una
campanya publicitària amb el
lema ‘Compra a prop’ per fo-
mentar el comerç de proximitat
i la restauració dels barris entres
els veïns amb l’objectiu de co-
mençar a mitigar la crisi provo-
cada pel coronavirus.
Durant la presentació de la

campanya, el primer tinent d’al-
calde, Jaume Collboni, va afir-
mar que “l’acte de solidaritat
més gran que pot fer avui un veí
amb l’economia local de la ciu-
tat és prendre un cafè al bar de
sota casa o comprar en una bo-
tiga del districte”. Collboni, que
va explicar que la campanya té
un cost de 200.000 euros, va
afegir que “el comerç local fa que
els recursos es quedin a casa”.
La campanya, que era una

petició del sector, té com un
dels seus pilars la reivindicació
dels valors que el petit comerç
aporta a la ciutat, com ara la co-
hesió social, la convivència, la se-
guretat o el model urbanístic. Per
la seva banda, el president del

Gremi de Restauració, Roger
Pallarols, destaca que la cam-
panya és molt positiva perquè
“és més imprescindible que mai
reactivar el consum local”.

CAIGUDA DE LA CLIENTELA
La campanya arriba després que
la Fundació Barcelona Comerç
alertés que l’afluència de clients al

comerç local ha caigut entre un
10% i un 30% al conjunt de la ciu-
tat en comparació amb les xifres
prèvies a la pandèmia del coro-
navirus. Això, segons el mateix es-
tudi d’aquesta entitat, ha fet que
les vendes s’hagin reduït un 25%
en la meitat de les botigues.
Aquest escenari ha provocat que
el 3% de les botigues hagin tancat.

La campanya es va presentar el 24 de juny. Foto: Jordi Bataller/ACN

L’Ajuntament insta els veïns 
a comprar als petits comerços

Botigues | S’acaben els límits sobre l’aforament
Els comerciants han celebrat que des del passat 25 de juny ja no hi hagi regulació
dels espais tancats. Per al president de Comertia, David Sánchez, “tota mesura que
permeti incrementar de forma gradual l’activitat dels establiments és positiva”.

Chacón: “El comerç tradicional
perilla si no es reformula”

ACN4La consellera d’Empresa
i Coneixement, Àngels Chacón,
ha reconegut que el sector del
petit comerç ha estat un dels que
més ha patit l’aturada per la
crisi del coronavirus i ha calcu-
lat que un 30% de les botigues de
Catalunya poden tenir dificultats
“en els pròxims mesos”.
Chacón, en unes declara-

cions fetes al fòrum Barcelona
Tribuna, també ha alertat que “el
comerç tradicional està en perill
si no s’acaba reformulant arran
del coronavirus”. Segons la con-
sellera, la pandèmia ha canviat

els hàbits de consum, ja que ha
impulsat la digitalització i el co-
merç electrònic.
En paral·lel, Chacón també

creu que ara els negocis patiran
la caiguda de la demanda a cau-
sa de la “disminució del poder
adquisitiu” de la ciutadania,
una situació que arribarà des-
prés del tancament de tres me-
sos que molts comerços han
patit.  Per últim, la consellera
considera que aquesta crisi és
molt diferent de la del 2008 i
que ara farà falta “una despesa
pública sense precedents”.

Chacón, en una compareixença al Parlament. Foto: Aina Martí/ACN
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Esports Hoquei patins | Dani Setién seguirà dirigint el CP Congrés
A principis del mes passat el CP Congrés anunciava la renovació del tècnic Dani Setién
i donava per tancada la plantilla per al curs 2020-21. La temporada que ve serà especial
per al club, ja que després d’anys d’espera podrà estrenar el pavelló Camp del Ferro.

Els dies van passant i les sessions
d’entrenament al Narcís Sala
també: cada cop falta menys per
a l’hora de la veritat, per als dos
partits (en el millor dels casos)
que han de resoldre si la UE
Sant Andreu torna a Segona B
després de passar el darrer lustre
al grup 5 de Tercera Divisió.
L’Estadi Municipal de Bada-

lona serà l’escenari del play-off
exprés organitzat per la Federa-
ció Espanyola de Futbol, on es de-
cidirà quin dels quatre aspirants
promociona a la categoria de
bronze del futbol estatal. Els qua-
dribarrats jugaran el primer par-
tit contra l’Hospitalet (falta saber
si és el dissabte 18 o el diumen-
ge 19), mentre que en cas de su-
perar aquest enfrontament con-
tra els riberencs, el cap de set-
mana següent es jugaria la pos-

sibilitat de pujar contra l’equip
que superi l’altre emparellament,
el Terrassa o l’Europa.
Els quadribarrats entrenen

de forma conjunta a l’estadi des
del passat 22 de juny (Marcel Ser-
ramitja, David Serrano i Ferran
Brugué són els únics que arros-
seguen molèsties o que no han es-
tat disponibles per a Mikel Az-
parren), amb un primer tram de
sessions que van estar orientades
a l’aspecte físic després d’una
llarga inactivitat i un segon bloc,
molt més centrat en l’anàlisi del
rival i en aspectes tàctics del joc.
L’únic precedent d’enfronta-

ment entre andreuencs i ribe-
rencs d’aquesta temporada va
saldar-se amb un empat a zero al
Municipal de la Feixa Llarga l’1 de
desembre del 2019. El partit de la
segona volta s’hauria d’haver ju-
gat el passat 19 d’abril.

MISSATGES DELS JUGADORS
El club, però, vol engrescar l’afi-
ció i generar ambient en aquest

compte enrere cap al partit con-
tra l’Hospi. Per això, fent servir
les xarxes socials, des de finals del
mes passat els jugadors han anat
enviant missatges a l’afició. El ca-
pità José Antonio Llamas va as-
segurar que “ascendir seria la fita
més gran d’ençà que estic al club
(la 2019-20 és la seva sisena
temporada)”, mentre que un al-
tre dels pilars defensius de l’e-

quip, Joan Noguera, va dir que
“estem a dos partits de tornar el
Sant Andreu on es mereix”.
Els altres dos capitans, Al-

berto Carroza i Ton Alcover, van
referir-se a aquest play-offexprés
com “una oportunitat única” i
van mostrar el seu desig que
aquesta temporada sigui “in-
oblidable” per a la família de la
UE Sant Andreu.

HI HAURÀ PÚBLIC?
Esperant, doncs, conèixer la data
i l’hora dels partits, l’altre gran
dubte és la presència (o no) d’a-
ficionats dels equips a les grade-
ries de l’estadi. La competència
per permetre l’accés dels espec-
tadors al recinte esportiu en com-
peticions no professionals és de
la Generalitat, que encara no ha
anunciat cap decisió al respecte.

L’hora de la veritat per a laUESA
» Els de Mikel Azparren es jugaran l’ascens a partir del cap de setmana dels dies 18 i 19 d’aquest mes
» El primer partit serà a Badalona contra l’Hospi i el segon seria contra qui guanyi el Terrassa - Europa

Els quadribarrats segueixen preparant la fase d’ascens, que es jugarà al Municipal de Badalona. Fotos: UESA i CFB

Pau Arriaga
SANT ANDREU
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Seixanta-un textos, tres estius i tres es-
cenaris: Arbúcies, Llançà i Barcelona.
Amb la natura com a punt central, Les cu-
quesés un viatge de la infantesa a la ve-
llesa. És, també, una història de repara-
ció psicològica que comença on s’acaba
Travessar la riera (2017), el llibre-testimoni
de Julià Guillamon sobre l’experiència de
sortir del coma.

Viu en línia

Llibres

Les cuques
Julià Guillamon

La Berta, la Lídia, el Toni i el Pol treballen
plegats en un espai de coworking i miren
de tirar endavant les seves carreres, que
de moment no van com s’esperaven. A
partir d’una foto fortuïta i una reacció in-
esperada a les xarxes, els quatre veuran
com les seves vides canvien dràsticament
i els likesprenen el protagonisme.

Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Likes
Roc Esquius

David Rees, cantautor espanyol d’origen
britànic, es va fer popular a YouTube ver-
sionant cançons d’altres artistes amb
l’ukelele. Més endavant, va començar a
compartir també les seves cançons prò-
pies i aquest juliol, per fi, arriba el seu es-
perat debut discogràfic: Amarillo. Es trac-
ta d’un àlbum format per nou temes en
què Rees demostra la seva versatilitat.

Música

La lista de los deseosés una de les prime-
res pel·lícules que es podrà veure a les sa-
les de cinema després de mesos tancades.
En aquest film, dues dones amb càncer de
pit es coneixen durant la quimioteràpia i
fan una llista de coses que sempre han vol-
gut fer. Una amiga que s’acaba de divor-
ciar també fa la seva llista i les tres em-
prenen un viatge per Espanya i el Marroc.

Pelis i sèries

La lista de los deseos
Álvaro Díaz Lorenzo

Amarillo
David Rees

Cruïlla XXS
“Menys és més”. Aquest és el lema del Cruïlla XXS, el cicle
de concerts i espectacles que ha preparat l’organització
del Festival Cruïlla després d’haver de suspendre l’edició
d’enguany pel coronavirus. La programació, que omplirà

tot el mes de juliol, compta amb més de 200 artistes,
que oferiran actuacions per a un màxim de 400 especta-
dors. A més de música, el cartell inclou propostes de circ,

dansa i teatre i ha multiplicat, també, els escenaris: el
Camp Nou, el Poble Espanyol, els jardins del TNC o el Re-
cinte Modernista de Sant Pau en són alguns exemples.

Elisabet Casanovas (Barcelona, 1994) és, per a
tota una generació, la Tània de Merlí, l’exitosa
sèrie de TV3 que va fer el salt a Netflix i es va

popularitzar, fins i tot, a l’Amèrica Llatina. Més
enllà del seu paper més conegut, aquesta jove

actriu ha donat vida a personatges diversos,
tant a la pantalla petita com a dalt dels es-
cenaris. En la faceta teatral, destaca la seva
participació a La senyora Florentina i el seu

amor Homer, dirigida per Sergi Belbel al
TNC, que li va valdre el Premi Butaca 2017 a
millor actriu de repartiment. A principis d’a-
quest any, la plataforma Playz (el canal de
contingut juvenil d’RTVE) va estrenar Dra-
ma, una sèrie protagonitzada per Casano-
vas que combina el català i el castellà. Pre-
cisament aquest bilingüisme ha estat l’ori-
gen d’un debat a Twitter coincidint amb la

seva estrena a TV3, el dia 29 de juny.  

E L I S A B E T  C A S A N O V A S

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió i teatre
El seu paper més conegut és el de la Tània de ‘Merlí’

Famosos

Protagonitzar la sèrie ‘Drama’ 
Original de la plataforma Playz, s’acaba d’estrenar a TV3

Debat sobre l’ús del castellà a TV3
El bilingüisme de la sèrie ha estat alhora aplaudit i criticat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| CrossCode
Aquest juliol arriba per primer cop a Switch, PS4 i Xbox One el videojoc
de rol i acció CrossCode, que fins ara només estava disponible per a PC.

QUI ÉS?
La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

ABANS D’ANAR-HI

La distància interpersonal és obligatòria: si hi ha massa gent 
i aquesta no es pot mantenir, no accedeixis a la platja 

ÚS INDIVIDUAL

DISTÀNCIA

ACTIVITAT

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

i OCI

Que l’entrada a la nova normalitat hagi coincidit amb l’a-
rribada de la calor ha convertit les platges en espais pro-
tagonistes. Hem vist vídeos que mostraven aglomera-

cions, autoritats tancant platges per excés de banyistes... Però,
realment, tenim clar què es pot fer a la platja en el món pos-
tcoronavirus? El cert és que no és fàcil saber-ho, perquè és
competència dels ajuntaments, i cada consistori és un món. 

Això sí, la Generalitat ha publicat un seguit de mesures ge-
nerals per prevenir riscos quan vulguem gaudir del sol, la so-
rra i les onades. Abans de sortir de casa, es recomana consul-
tar al visor de platges virtual si la platja on volem anar té algu-
na limitació d’accés o aforament. Un cop allà, s’ha de mante-
nir la distància interpersonal d’un metre i mig amb els altres
banyistes. Si, en arribar, veiem que hi ha tanta gent que això
no és possible, la recomanació és clara: no hi hem d’accedir.
Les dutxes, rentapeus, lavabos i altres s’han de fer servir de
forma individual, excepte en casos de persones dependents.
Pel que fa a l’activitat física, es pot fer en grup però sense
contacte físic. Per últim, s’ha d’evitar compartir menjar i estris
com ulleres, tubs, pales o altres típics d’un dia de platja.

La platja en la nova normalitat

Es recomana consultar l’estat i les possibles 
limitacions de la platja al visor de platges virtuals

Les claus

L’ús de dutxes, lavabos i altres serveis és individual. 
Tampoc es poden compartir ulleres, tubs i altres estris

Es pot jugar o fer esport en grup, però sempre evitant 
el contacte físic entre les persones que participin en l’activitat
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