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La soledat no desitjada
afecta una part molt
important de la gent gran

Manu Lanzarote, fitxatge
estrella del
Sant Andreu
11 anys
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Sant Andreu tanca l’agost
amb el coronavirus a l’alça
L’última setmana va ser la que hi va haver més casos i es faran cribratges massius a la Trinitat Vella pàg 8

No s’atura
Arriba una nova edició del Jazzing Festival tot i la pandèmia

EIX SANT ANDREU pàg 12

Pròsper Puig: “El juliol no
va anar malament però
l’agost ha estat molt fluix”
PERFIL MÉS COMUNITARI pàg 8

Els Premis Sant Andreu
tindran dos nous guardons
COMERÇ pàg 12
pàg 8

Els restauradors, indignats
per les noves restriccions
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Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada
» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat
Albert Ribas
BARCELONA
“Quan s’està sol fa vergonya dirho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpidores, són dos exemples del relat que han fet algunes de les persones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xifres de la Generalitat, a Catalunya hi ha 334.000 persones majors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pateixen una soledat no desitjada.
El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zones rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels enquestats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clarament femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones.
“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benestar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estudi són “preocupants”. En aquesta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un problema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

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

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària
de paradigma, però està costant”, alerta Rodríguez.
I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir començar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles diferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

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

tat. Als joves se’ls ha de conscienciar sobre això”, diu la coordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on inclou les famílies, les administracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afirma Rodríguez.
Sobre el paper de les administracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratègiques”, però afegeixen que “fan
falta accions”. Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més prevenció i també més informació,

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

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat
ministracions que actualment
és insuficient.
SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del coronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una soledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder semblar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, alerten des d’Amics de la Gent Gran.
“Tinc un mirall amb el qual
parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Benestar i Desenvolupament. Alguna cosa falla si com a societat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.
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Els semàfors

La lupa

Cartografia de la ràbia
per Francesc Reina

Jazzing Festival

El festival de jazz de Sant Andreu, el
Jazzing Festival, celebrarà una nova
edició entre el 4 i el 6 de setembre. Tot i
les dificultats que provoca el coronavirus, l’organització, amb Joan Chamorro
de director, ha tirat endavant el festival.
pàgina 8

La dictadura argentina va prohibir la lec- ran les expulsades, les explotades, de- querra de la foscor, Úrsula K. Le Guin
tura d’El Petit Príncep d’Antoine de Sa- primides, dividides, les derrotades, fabula sobre una confederació de mons
int-Exupéry per fomentar, massa, la abaratides, anestesiades i ignorades. que tracten de fer la naturalesa humaimaginació i l’amistat. Les paraules Les envaïdes, les illetrades, les impe- na més habitable.
surten del cap a la gola, s’aixequen de dides. Les infectades, les influïdes, les
Encaminats a il·lustrar etapes de
terra i es dirigeixen a un punt de risc que rebutjades, les petejades i descosides. superació, crec que visitar llocs on soés un nucli de dolor. Maleïdes veritats Alguna cosa hauran de dir les deses- breviuen biografies trencades servirà
aquestes històries apallissades d’escla- perades i desnodrides, les prostituïdes, de guia per arribar als universos més
vitud laboral, d’impotència de polítiques afectades, apagades, avorrides... Com castigats, una carta geogràfica de cors
d’habitatge digne, de la manca de res- deia el gran Pedro Guerra.
detinguts, eixam de versos on, aforpecte dels corruptes, de la
tunadament, la poesia cuipenalització de la protesta,
da el seu voltant. Topograde l’emigració massiva de ta- No hi ha fronteres per a l’epidèmia, circula fia de tristeses que portem
lents, de manades sense lleis
sobre com cicatrius; fralliurement com la violència racial, la de agilitat
justes, per l’hostilitat del caque altera les ferides
tolicisme medieval, la necosides en carn viva, anagènere, la dels plecs de l’economia
gació banal del clima.
tomies escorxades, atles
No hi ha fronteres per a
traçats per emocions, tol’epidèmia, circula lliurement com la
Les relacions que hem mantingut cates i fugues, i ràbia.
violència racial, la de gènere, la dels secularment amb els dibuixos, com
Diu Deleuze que a l’estupidesa se
plecs de l’economia. Hi ha manera d’a- aquella cèlebre illa Utopia, obra de la discuteix amb el pensament. Tant de
conseguir un alleujament per a la me- Holbein, s’han conreat amb intencions bo fos possible que els adeptes al bomòria? Estranys silencis sense escoltes diferents, amb abundants pistes d’es- tellón facin moltíssim soroll i no deii poques respostes per sepultar, amb quemes morals perquè la nostra gene- xin dormir els responsables de tot
moltes capes, la història de tiranies i ració del coneixement no suspengui els això, encara que molt em temo que no
l’estela de morts i exilis. Alguna cosa di- exàmens del quotidià. A La mà es- arribaran a fer-ho.

Districte

Els Premis Sant Andreu tindran enguany dues categories noves. L’objectiu
del Districte és reconèixer dos projectes
que hagin tingut un impacte positiu en
la comunitat andreuenca durant els mesos de la pandèmia del coronavirus.
pàgina 8

Generalitat

El Govern ha anunciat que pròximament
farà cribratges massius durant 10 dies al
barri de la Trinitat Vella, ja que és un
dels punts de la ciutat amb més afectació
del coronavirus. L’objectiu és, sobretot,
detectar persones asimptomàtiques.
pàgina 8

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@ignasisabater
Ser docent és molt
més que una professió. Implica ser bon comunicador, ser empàtic, saber ajudar,
compartir... Tornem als centres amb
molta incertesa, però que bonic començar de nou l’aventura d’ensenyar i
aprendre constantment. Que tinguem sort!

@Basiluisco
¿Que si una persona
da positivo en Covid-19
tiene que aislarse y ser
responsable a nivel individual? Por supuesto. Pero también tiene que haber
una responsabilidad colectiva para
proteger a esa persona, por ejemplo, de
perder su trabajo si no acude. Y lo segundo veo pedirlo poco.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Dipòsit Legal: B 11298-2010

@pmarsupia
Habría algo peor que
no tener vacuna antes
de finales de año: tenerla y que por las prisas en sacarla no se
hubiera testeado bien. La confianza social en las vacunas colapsaría. Estaríamos mucho peor que ahora. Las vacunas desarrolladas con más rapidez han
tardado una década.

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

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@Selenita_So
Qualsevol que treballi
amb persones vulnerables, dependents o infants hauria de passar diversos psicotests per certificar que realment pot
desenvolupar aquesta tasca amb total
responsabilitat. Que ens preocupem
molt pels títols i poc per l’empatia i la
humanitat.

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

perles

Callar?

Cinisme brutal

per Salvi Pardàs

per Jordi Lleal

ls maskers sempre anem a full. Aquest és el curiós lema que ha
triat la Direcció General de Joventut de la Generalitat per fomentar l’ús de la mascareta entre els joves. La campanya no ha
trigat a convertir-se en motiu de mofa a les xarxes socials, on els
usuaris creuen que l’autor de la frase no pot tenir menys de 50 anys.

E

na noia s’adorm amb la boca oberta i li entra una serp
d’un metre de llarg a la gola. Ha passat a Rússia, on els
pares de la jove la van portar a l’hospital en veure que tenia problemes per respirar. Allà la van haver d’operar d’urgència
per extreure-li el rèptil de dins.

U

na nena d’un any i mig passejant sola el seu gos. Amb aquesta imatge es van topar els agents de la Policia Local d’Altafulla, que van comptar amb l’ajuda imprescindible de l’animal.
La mascota va ser qui els va guiar fins a la casa d’on s’havia escapat
la menor, on finalment es va poder reunir amb els seus pares.

U

nsurt al Festival Internacional d’Estels de Nanliao, a Taiwan, quan una nena de 3 anys va sortir volant amb el seu
estel a causa d’una forta ràfega de vent. Les imatges han
impactat el món sencer, però afortunadament la nena només
va patir una lesió lleu. El festival, això sí, va quedar suspès.

E

a més d’un any que rep dos o tres paquets d’Amazon al mes
que no ha demanat. És el cas del Toni, un veí d’Abrera que ha
explicat recentment la seva història a RAC1. Per ara, ha rebut
motxilles, fundes de mòbil, nines i, fins i tot, un iglú per a nadons. I
tot, sense ni tan sols ser client ni usuari de la multinacional.

F
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Pròsper Puig (Eix Sant Andreu):
“La campanya de Nadal serà fonamental”

2

Campanya de la Diputació
per reivindicar el comerç

3

El Castell de Torre Baró: un mirador privilegiat

4

El metro i el bus reben
el certificat d’espais segurs

5

Objectiu: 30.000 proves
diàries per fer front al virus

“Millor no treguis segons quins
temes que ja saps què passa”. A
molts ens sonarà aquesta expressió, a tall d’advertiment,
amb vista a trobades amb amistats o familiars amb qui no es vol
discutir.
Considero que no poder parlar de política, evitar “segons
quins temes”, és una forma d’autocensura. Una societat saludable hauria de ser capaç de debatre lliurement i obertament de
tot i amb tothom. Dic, en una
societat saludable. Vivim, però,
en una societat saludable, en termes de respecte a la diferència
política? Pregunta retòrica. Mentre tinguem presos polítics i
atacs sistemàtics a la nostra sobirania com a poble, penso que
no hauríem de callar mai i aprofitar qualsevol oportunitat per
alçar la veu, plantar cara i denunciar i fer-ho en el to que creguem més oportú. És que si a sobre hem de callar, ja podem
plegar veles.

Europa està posant en evidència el líder de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, per la forma
com s’han desenvolupat les eleccions on ha obtingut una victòria aclaparadora i que, segons
han denunciat els seus opositors,
han estat fraudulentes.
El senyor Josep Borrell, com
a representant de la Unió Europea per Afers Exteriors i Política de Seguretat, ha declarat:
“La desproporcionada i inacceptable violència d’estat contra
manifestants pacífics de Bielorússia ha d’aturar-se immediatament”. Quin cinisme!
Setanta mòmies polítiques i
funcionaris del passat, ventres
agraïts amb l’establishment,
han fet un manifest de suport al
rei emèrit Joan Carles I. Bravo!
El PSOE, el partit que conforma el govern més progressista de tota la història d’Espanya, ara a la Mesa del Congrés,
fa pinya amb els partits de la dre-

ta i s’oposa a obrir una comissió
per investigar el rei emèrit.
Com no ha de ser així quan
partits polítics, sindicats i corporacions empresarials han estat “subvencionats” per l’Estat
per conformar una pretesa democràcia formal.
Estem en un estat de dret,
però la realitat contradiu aquesta condició, amb judicis farsa, jutges prevaricadors que retorcen
els procediments judicials, tenen
un caràcter venjatiu, que mantenen a la presó sense fer cas de
l’aplicació de l’article 100.2 ni
tampoc del tercer grau, determinats per l’equip de servei de
classificació dels presos, que han
estat recorreguts per la Fiscalia.
Ara el govern espanyol obrirà una nova via per a la llei de
la “memòria històrica” i tot per
tirar la pilota endavant i distreure el personal.
Amb tot, un cinisme de traca i mocador!

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

#TestsRàpids

@montseestrada2: El doctor Bonaventura Clotet avança que aviat hi podria haver una prova ràpida que “pot canviar la
dinàmica de la pandèmia”.

#EspaiPostconvergent

@bernatvilaro: Doncs ja tenim un nou
tripartit al Govern de la Generalitat, ara
format per Junts per Catalunya, Esquerra
Republicana i el Partit Demòcrata.

#UnBarçaSenseMessi

@MariaTikas: Soy de esa generación que
ha crecido con Messi. Cuesta encontrar en
mi memoria recuerdos del Barça sin él.
Nos lo decían: “Estáis mal acostumbrados”.
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Cultura | Torna el Mixtur

Setembre 2020

El Mixtur, el festival de nova creació sonora de Barcelona, celebrarà la seva pròxima edició entre el 10 i el 20 de setembre i concentrarà la majoria dels seus actes a la Fabra i Coats. El festival va haver de posposar-se el passat mes d’abril.

El districte tanca l’agost amb els
positius per coronavirus a l’alça
» L’última setmana va ser la que hi va haver més casos de tot el mes
» El Congrés i els Indians, el barri amb una taxa de positius més alta
PANDÈMIA4El districte va tancar el mes d’agost amb la xifra
de contagis per coronavirus
mostrant una tendència a l’alça.
Durant la darrera setmana del
mes, comptabilitzada entre els
dies 24 i 30, el total de persones
diagnosticades amb el virus va
ser de 179.
Aquests 179 positius de l’última setmana van ser superiors
als casos que s’havien detectat
les setmanes anteriors. Entre el
17 i el 23 d’agost els veïns que
van ser positius van ser un total
de 172, mentre que les setmanes
del 10 d’agost al 16 d’agost i la
del 3 d’agost al 9 d’agost la xifra
d’infectats havia estat de 161
persones.
Pel que fa als barris, el Congrés
i els Indians va ser el barri que va
patir més l’augment de casos. De
fet, del 16 al 30 d’agost va ser el
tercer barri de tota la ciutat amb
una incidència més gran, ja que
s’hi van registrar una taxa de

Els Premis Sant Andreu,
amb un perfil més comunitari

GUARDONS4La pròxima edició
dels Premis Sant Andreu tindrà
un nou perfil. El Districte ha
anunciat que com a novetat, en
el context social provocat per la
pandèmia, s’incentivaran i es
reconeixeran els projectes que
hagin tingut una repercussió
sobre la comunitat.
En aquest sentit, es crearan
dues categories de premis noves:
el Premi Sant Andreu al millor
projecte d’entitats i el Premi Sant
Andreu especial. El primer premiarà una iniciativa que tingui
com a finalitat aconseguir un

impacte positiu social, educatiu,
cultural o ambiental per al veïnat
i serà guardonat amb 1.500 euros.
El segon reconeixerà una proposta per millorar o incentivar el
comerç de proximitat. Està dotat
amb 1.000 euros. Les dues categories restants seran la que premiarà una persona o un grup de
persones per la seva rellevància
o interès públic i la que reconeixerà el paper d’una o més entitats
que enguany celebrin una efemèride important. Els premis
s’entreguen en el marc de la Festa Major de Sant Andreu.

Els casos de coronavirus han seguit augmentat. Foto: ICS

1.838 casos per cada 100.000
habitants. En xifres absolutes estem parlant de 272 positius. La
Trinitat Vella va ser el segon barri amb una situació més delicada. Del 16 al 30 d’agost s’hi van registrar 34 casos, cosa que va suposar un índex de 321 positius per
cada 100.000 habitants.

CRIBRATGES MASSIUS
De fet, el 2 de setembre la Generalitat va anunciar que farà cribratges massius a la Trinitat
Vella, ja que és un dels punts de
la ciutat amb una incidència
més alta del virus. Les proves
massives de PCR es faran durant
10 dies seguits.

Una imatge d’una edició passada dels premis. Foto: Districte

El Jazzing tira endavant

FESTIVAL4La pandèmia de coronavirus ha provocat la cancel·lació de diferents festivals
musicals. Aquesta, però, no és la
situació del Jazzing, que entre el
4 i el 6 de setembre celebrarà la
setena edició.
Sota la direcció, un any més,
de Joan Chamorro, el Jazzing es
veurà obligat a adaptar-se a les
restriccions que imposa la pandèmia. En declaracions a Línia
Sant Andreu, Chamorro, que
també és el director de la Sant An-

dreu Jazz Band, afirma que sempre havien tingut la idea de tirar
el festival endavant “encara que
fos en streaming”. Finalment,
però, ha estat possible fer-lo de
forma presencial –també hi haurà algunes actuacions en streaming, com la del trompetista de
Nova York Don Sickler–, tot i que
l’aforament dels concerts que es
faran a la Fabra i Coats estarà limitat a 190 persones. El bar Colòmbia i el Cafè Aromes també
acolliran alguna actuació.

Alguns dels noms més destacats d’aquesta edició seran els de
Perico Sambeat, Carlos Martín,
Andrea Motis, Èlia Bastida, Joan
Mar Sauqué, Carla Motis i Manel
Fortià. A banda, per segon any
consecutiu, el Jazzing tindrà un
apartat dedicat a la formació, el
Jazz Education Stage.
Per acabar, Chamorro explica que ja té al cap l’edició de l’any
que ve, que servirà per celebrar el
15è aniversari de la Sant Andreu
Jazz Band.
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desconeguda
Parc Central de Nou Barris:
un oasi enmig de la ciutat
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Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelona

NOU BARRIS/ Un agradable aspecte de
modernitat que casa perfectament amb la
zona residencial on es troba. Parlem, indubtablement, del Parc Central de Nou Barris,
un dels més grans de la ciutat i una zona
verda incomparable, amb una cinquantena
d’espècies d’arbres diferents. Gràcies a la
seva situació i dimensions, aquest parc
aconsegueix que ens sentim en plena natura dins de la ciutat.
Diversos fanals, un brollador d'aigua gegant... El Parc Central de Nou Barris sembla
que vol fer la competència –a petita escala,
això sí– al seu homòleg novaiorquès. O com
a mínim pretén elevar-se com un dels símbols d’aquest districte.
Inaugurat el 1999 i ampliat el 2003, el
segon parc més extens de la ciutat, dissenyat
per Carme Fiol i Andreu Arriola, integra edifi-

Amb un total de
17 hectàrees d'extensió
i adaptat al terreny,
aquest parc ondulant és
ple de petites sorpreses
cis singulars i històrics del barri amb la verdor
de les esplanades, com ara l'antic Institut
Mental de la Santa Creu, seu actual del Districte de Nou Barris; les antigues masies de
Can Carreras i Can Ensenya; o el Parc Tecnològic de Barcelona Activa, un centre que acull
iniciatives empresarials innovadores.

L'aigua, d'altra banda, és l'element que
aglutina aquest teixit d'edificis i zones verdes. La trobem tranquil·la en basses triangulars que es dibuixen per tot el Parc
Central, però també sortint amb força d'altíssims brolladors que refresquen la zona.
Una part de l'antic aqüeducte de Dosrius, que passa per sobre del llac i uneix el
districte de Nou Barris amb Horta-Guinardó,
és un dels altres elements arquitectònics

que dibuixen el perfil de la zona verda. Un
perfil que acaben de definir els fanals en
forma de "diapasons", els més alts, i de "palmes", els menys elevats. A part de donar
llum, aquestes curioses estructures de fusta
ofereixen ombra i redós al parc.
Un parc que, amb tot, posa a disposició
un enorme paratge on estar en contacte
amb la natura i demostra que relaxar-se a la
vora d’un llac enmig de la ciutat és possible.

La Colònia Bausili o un dels últims
vestigis populars del barri de la Marina
SANTS – MONTJUÏC/ Paral·lel al passeig de la Zona Franca i amagat darrere d’una benzinera hi ha un petit passatge
de vianants amb molta història. Es tracta de la Colònia Bausili, que va ser una antiga barriada d’un únic carrer de només 22 habitatges que encara guarden el caràcter històric i industrial. Passejar per aquest indret és retrocedir noranta anys en el temps en un dels pocs vestigis populars
que queden al barri de la Marina.
Aquest grup d’habitatges es va construir al lloc del vell
prat d’indianes anomenat el Prat Nou, que al principi del
segle XX va esdevenir la fàbrica de teixits Brugarolas. Amb
la mort del seu propietari, la fàbrica va passar als germans
Teresa i Marià Bausili Sanromá. Aquest canvi de mans va
constituir la fi de l’activitat del Prat Nou.
Sobre una part del solar de l’antiga fàbrica, pels volts
de 1928 es va aixecar un grup d’habitatges de 60 metres
quadrats fets a dos nivells. L’accés a la planta superior es
fa per un corredor en voladís i una escala que es projecta pel davant de la primera planta, solució que dona una
forma molt singular i característica a tot el conjunt.

Ho saben bé els veïns i veïnes de Nou
Barris. Persones de totes les edats, també
molts nens i nenes, aprofiten el parc per
jugar i passar una estona de tranquil·litat. I
és que les més de 49 espècies d’arbres i les
157 palmeres que hi ha proporcionen un
lloc on aprendre i relaxar-se.
Amb un total de 17 hectàrees d'extensió i adaptat al terreny, aquest parc ondulant
és ple de petites sorpreses.

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

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

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

HORTA – GUINARDÓ/ Lletres A, siguin senceres o trencades; signes de puntuació disseminats per la gespa... Tot plegat dibuixa
un conjunt curiós i atractiu que cal llegir
com un gran poema corpori. Una escultura
urbana que té com a finalitat la reflexió a través d'un recorregut que va del naixement a
la mort.
Les lletres són, en els poemes corporis de
Joan Brossa, grans objectes escultòrics que
formen jocs amb l'espai on es troben. En
aquest cas, l'any 1984, Brossa va fer un dels
seus poemes visuals als nous jardins nascuts
amb la construcció del Velòdrom d'Horta. El
va anomenar Poema visual transitable en tres
parts perquè el conjunt, de pedra artificial,
forma un itinerari que va de l'inici a la fi, del
naixement a la destrucció.

El recorregut comença amb una gran lletra A de 12 metres d'alçada, que fa de porta
d'entrada al poema. És el començament.
Aquest inici dona pas als entrebancs i desenvolupament de la vida, que aquí pren
forma de signes de puntuació. Així, els punts,
les comes, els parèntesis i els signes d'interrogació i d'admiració escampats per la
gespa ens condueixen cap a la fi del poema:
novament la lletra A majúscula, però en
aquest cas la trobem destruïda. Representa
la fi, la mort i la destrucció.
MOLT MÉS QUE COMPETICIONS
Aquest poema visual de Brossa és, doncs, als
Jardins de Marià Cañardo i Lacasta, a tocar
del Velòdrom d'Horta. A banda de ser la seu
de proves i competicions ciclistes, el velò-

drom també és una instal·lació al servei dels
veïns i veïnes de Barcelona. Per això s’hi duen
a terme activitats obertes a tothom, com ara
cursos d’iniciació al món de la bicicleta per a
joves i adults i processos de tecnificació. A la
zona del velòdrom també és possible gaudir
de massatges esportius, del circuit annex de
BMX i de l’entorn natural del parc de Collserola, a banda del ja citat poema visual de
Brossa.
El velòdrom es va inaugurar l’any 1984
amb motiu de la celebració del Campionat
Mundial de Ciclisme en Pista. Els autors del
disseny, els arquitectes Esteve Bonell i Francesc Rius, van tenir la col·laboració de l’especialista alemany Herbert Schürmann. L’any
1984, la instal·lació va rebre el prestigiós
premi FAD d’Arquitectura.

El temps s’atura al nucli antic
del barri del Mercadal
SANT ANDREU/ Passejant per la plaça d'Orfila, la del Mercadal o pel propi carrer Gran de
Sant Andreu podem fer-nos una idea de quin
aspecte tenia l'antiga vila independent de
Sant Andreu de Palomar, annexionada a Barcelona el 1897. Avui dia és un barri petit on
els veïns encara es coneixen i se saluden
quan es troben pel carrer.
Sant Andreu era una plana fèrtil que va
néixer com un espai d'activitat agrícola i
que va evolucionar en forma de petita vila
de caràcter comercial. La seva ubicació, en
ple camí entre Barcelona i el Vallès, va fer
d’aquest indret un espai idoni per als intercanvis comercials de pagesos i venedors
ambulants. Naixia així la bonica plaça porticada del Mercadal, un espai on sembla
que el temps s'hagi aturat.

La plaça va ser concebuda a mitjans del
segle XIX, en estil neoclàssic, a base de porxades en què, posteriorment, s’hi recolzarien edificacions d’habitatges. La plaça era
el centre neuràlgic de la vida comercial de
l’antic poble de Sant Andreu de Palomar.
Al mig de la plaça hi ha l’antic Mercat de
Sant Andreu, actualment en obres. Construït
l’any 1914 per encabir-hi les parades ambulants que s’instal·laven a la plaça del Mercadal,
el mercat té unes dimensions relativament
modestes. L’atmosfera familiar i el tracte proper eren i tornaran a ser, un cop reobri, marca
de la casa. De fet, bona part dels professionals
que atenien i atendran en aquestes parades
són descendents d’aquells primers comerciants ambulants i molts en representen la
quarta o la cinquena generació familiar.

PETIT MUSEU A L’AIRE LLIURE
Al barri de Pedralbes, el Parc de
Cervantes ens saluda només entrar a Barcelona per l'Avinguda
Diagonal. Una imatge plena de
verd i color en una zona enjardinada d'unes 9 hectàrees d'extensió que amaga tot un petit museu
a l'aire lliure.
Es tracta d'una preciosa col·lecció de roses que ofereix una curiosa ruta botànica entre rosers de
tots els continents, formes i colors.
L'espai on floreixen les roses d'abril
a novembre, gràcies al clima suau
de Barcelona, s'anomena la pèrgola. Acull anualment, des del
2001, un concurs internacional de
roses on es presenten noves espècies que passen a engrossir l'acolorida col·lecció.
Acompanyant els rosers, al
parc també hi trobem nombroses espècies arbòries com oms,
til·lers, acàcies, xiprers o oliveres,
entre d'altres. Amb tot, el Parc de
Cervantes ofereix amplis espais
amb gespa i camins amples ideals per passejar i practicar esport
o, simplement, contemplar la natura en plena ciutat.
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Barcelona Activa | Creixen els cursos de formació
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Barcelona Activa ha incrementat aquest estiu l’oferta de formació en línia arran de
la demanda creixent per part de professionals i empreses. Els cursos que han tingut més participació són els que tenen a veure amb les formacions tecnològiques.

Els restauradors, molt crítics
amb les noves restriccions
BARS I RESTAURANTS4L’anunci de la Generalitat fet l’1 de setembre, que torna a limitar l’aforament dels bars i restaurants
i les seves terrasses, ha revoltat
el sector de la restauració.
Des del Gremi de Restauració de Barcelona han criticat
durament les noves mesures,
que qualifiquen “d’ocurrències”.
Concretament, la Generalitat
ha tornat a limitar l’aforament
dels bars i restaurants de la ciutat, amb les terrasses incloses, al
50%. Concretament, en el cas de
les terrasses, la Generalitat estableix que hi ha d’haver dos

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

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

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

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

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

Pròsper Puig:“La campanya
de Nadal serà fonamental”

EIXOS4El president de l’Eix
Comercial de Sant Andreu, Pròsper Puig, afirma a Línia Sant Andreu que “la campanya de Nadal
serà fonamental” per tal que el
petit comerç del barri i el conjunt
de la ciutat puguin mirar de
“salvar” un any molt complicat
pel sector a causa de la pandèmia
del coronavirus.
Puig deixa clar que si el comerç no gaudeix d’una bona
campanya de Nadal “tindrem un
problema” i explica que el mes
d’agost, a diferència d’un juliol
que “en línies generals no va
anar malament”, ha estat “molt

fluix perquè la gent va marxar
per fer turisme de proximitat”.
En aquest escenari, el president de l’Eix Sant Andreu fa
una crida a la ciutadania perquè
“tingui consciència que si vol seguir gaudint d’un comerç amb
perfil social, tal com ha pogut
fer durant la pandèmia, ha de
comprar al petit comerç”. Per
últim, Puig afegeix que “el que
dictin les autoritats” acabarà
marcant molt la situació, tal
com ara ha passat amb la mesura de la nova reducció de l’aforament dels bars i restaurants i les seves terrasses.

Esports
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Premis | Recta final per presentar candidates als ‘Dona i Esport’

Darreres setmanes hàbils per presentar candidatures per a la 13a edició dels premis Dona i
Esport. El darrer dia en el qual la regidoria d’Esports n’admetrà (en les quatre categories) és
el pròxim dimarts 15. El jurat deliberarà abans de publicar el nom de totes les vencedores.

La UE Sant Andreu arrencarà
el curs a mitjans del mes que ve
Pau Arriaga
SANT ANDREU
El passat 31 d’agost, gairebé un
mes i mig després de perdre la semifinal del play-off d’ascens, la
UE Sant Andreu de Mikel Azparren va conèixer la data d’inici del curs 2020-21: serà el tercer
cap de setmana d’octubre. Els
quadribarrats van començar la
pretemporada el 25 d’agost, un
mes i una setmana després del
seu darrer partit.
Falta, doncs, que se sortegi el
calendari per saber quin serà el
full de ruta de l’equip, que tornarà a ser un dels favorits a l’ascens en el grup català de Tercera, tot i els canvis que hi ha hagut a la primera plantilla.
El més cridaner és el retorn de
Manu Lanzarote, que després
d’haver aconseguit l’ascens a Segona A amb el CE Sabadell baixa una categoria i torna al Narcís
Sala una dècada després (va vestir la quadribarrada entre 2007 i

El veterà davanter Manu Lanzarote torna al Narcís Sala. Foto: UESA

2010), tot i que Azparren tindrà
altres cares noves, com Xavi Ferrón, Jorge Carreón i Àlex Poves
(tres dels seus futurs socis a la davantera), el migcampista Oriol
Solina (que torna de cessió), el
porter Arnau Riera i el polivalent
defensa Yaya Sidibé.
En canvi, noms com Sergi
Serrano, Carlos Craviotto, Laro
Setién, Jaume Villar, David Serrano, Josu Rodríguez, Elhadji
Baldeh, Sergi Moreno i Izan Espinosa, entre altres, no seguiran
jugant al Narcís Sala.

IMPULS AL FEMENÍ
De forma paral·lela, l’aturada de
les competicions per la pandèmia
va servir perquè el club hagi decidit donar un impuls als seus
equips femenins de cara al curs
que ve i als següents.
Així, la UESA ha fet una crida per captar jugadores de futbol
7 i futbol 11 a través de les seves
xarxes socials. La intenció és
crear el màxim nombre d’equips
que sigui possible (actualment en
té dos) i generar una base que pugui nodrir categories superiors.

El CP Congrés ja treballa al
poliesportiu Camp del Ferro

La plantilla del Club
Patí Congrés treballa
per preparar la temporada 2020-21 des del passat 31
d’agost al poliesportiu municipal
Camp del Ferro, que ha de ser
casa seva, però que encara no ha
pogut estrenar en partit oficial.
Amb la gran novetat de Sergi Ortiz, el CPC tancarà la primera
setmana de treball (els de Dani
Setién van encetar les sessions el

31 d’agost) amb el primer partit
el pròxim diumenge 6 contra el
Centre d’Esports Arenys de Munt.
L’equip groc treballa pensant
que la temporada es posarà en
marxa el darrer cap de setmana
d’aquest mes. Segons la Federació Catalana de Patinatge (FCP),
els grups vindran determinats per
la proximitat geogràfica dels
equips i es publicaran la setmana del dia 7 d’aquest mes.

Continuïtat o canvi?
Eleccions al CN Sant Andreu

El pròxim dimecres 9 se
celebraran les eleccions a
la presidència del CN
Sant Andreu. En els comicis, la
massa social del club podrà triar
entre renovar la confiança a l’actual junta, encapçalada per Àngel Bernet, o per L’alternativa pel
canvi que proposa la candidatura
que lidera Núria Saloni. La seu
del club, al número 47 de la
rambla de Fabra i Puig, serà el
lloc on es podrà votar.

PLUJA DE MEDALLES A LOULÉ
Dins de l’aigua, entre els dies 14
i 16 d’agost es va disputar la primera prova postconfinament,
l’Open de Loulé (Portugal), amb
gran representació del CNSA.
Lidón Muñoz i Jessica Vall van
guanyar tres medalles d’or cadascuna, mentre que els altres
campions en proves van ser Albert Escrits (dos ors més), África Zamorano (amb un total de
quatre metalls) i Joanllu Pons.

Viu en línia
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| WRC 9
World Rally Championship (WRC) 9 és una de les grans novetats del món dels videojocs aquest mes de setembre. Disponible per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

La veu de Laura Rosel (Sabadell, 1980) desperta els oients de la ràdio pública catalana
des d’aquest 1 de setembre, després que
Mònica Terribas anunciés el mes de juliol que
deixava de presentar El matí de Catalunya
Ràdio per l’existència d’uns “engranatges que
grinyolen”. Així, Rosel és la nova rival de Jordi
Basté, que continua al capdavant d’El món a
RAC1, el programa matinal de l’emissora on la
sabadellenca va treballar durant molts anys.
“RAC1 va ser la meva escola i el Basté el meu
pare radiofònic”, deia Rosel en una entrevista
a l’Ara publicada a finals d’agost. Entre una
etapa professional i l’altra, va ser presentadora del programa Preguntes Freqüents (FAQS) de
TV3, una experiència que va acabar amb polèmica però que li va permetre guanyar-se el
reconeixement del públic general.

Setmana del Llibre
Després d’un Sant Jordi suspès i un d’alternatiu i estival,
la Setmana del Llibre en Català suposa una nova esperança per al sector en un any del tot atípic. La 38a edició d’aquesta proposta se celebrarà del 9 al 13 de setembre (durarà cinc dies en comptes de deu) al Moll de
la Fusta de Barcelona, un emplaçament que s’ha escollit
per poder aplicar les mesures de seguretat que exigeix
la pandèmia. Hi haurà 224 expositors, s’hi presentaran
220 novetats editorials i s’hi faran una vuitantena d’activitats que han estat adaptades a la situació sanitària.

Llibres

La fitxa

?

L A U R A

QUI ÉS

...

Haver presentat ‘FAQS’ a TV3

ÉS FAMOSA PER

?

En aquesta etapa es va fer especialment coneguda

Estrenar-se a ‘El matí de Catalunya Ràdio’

QUÈ HA FET

Ha substituït Mònica Terribas com a presentadora del programa

...

Felicitacions i bons desitjos

A LES XARXES

Teatre

R O S E L

Ha rebut l’escalf de molts companys de professió

Música

Pelis i sèries

Coníferes
Marta Carnicero

Preses
Laura Giberga

Smile
Katy Perry

Tenet
Christopher Nolan

Després d’un debut exitós amb El cel segons Google (2016), Marta Carnicero publica ara el seu segon llibre. Coníferes explica la història del Joel, que viu a una comunitat idíl·lica en plena natura que rebutja les noves tecnologies. Allà coneix l’Alina, una nouvinguda que el fascina i a la
qual mira d’acostar-s’hi. Un relat sobre la
identitat, l’amor i l’angoixa de perdre’ls.

Durant la repressió franquista, moltes dones sense feina, amb fills que havien d’alimentar i amb marits afusellats, van haver de robar als camps, fer estraperlo o
prostituir-se. Això va fer que les presons
de dones se saturessin i s’habilitessin convents per moralitzar “dones esgarriades”
com les que protagonitzen Preses.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

El destí ha volgut que el cinquè disc de
Katy Perry, Smile, hagi vist la llum pràcticament alhora que la seva primera filla
amb l’actor Orlando Bloom, Daisy Dove
Bloom. És per això que la cantant ha reconegut que “per fi” ha recuperat el seu
somriure (paraula que dona títol al disc).
“L’àlbum és el meu viatge cap a la llum”,
ha confessat recentment l’artista.

Tenet ha arribat a les sales de cinema en
un any molt complicat i ha aconseguit superar totes les expectatives. Els milions
d’espectadors que l’han vist arreu del
món han pogut comprovar que el film és
Christopher Nolan en estat pur. El protagonista (John David Washington) haurà de salvar el món d’una gran amenaça
armat amb una única paraula: Tenet.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Sobreviure al retorn a la rutina
i

BENESTAR

es vacances d’estiu d’aquest 2020 han estat les més atípiques i, alhora, les més esperades dels últims anys. És per
això que aquest retorn a la rutina se’ns pot fer encara
més difícil que normalment i la síndrome postvacacional ens
pot afectar amb més força que mai.
Per fer front a aquest mes de setembre, podem seguir una
sèrie de consells que ens posaran les coses més fàcils. Els experts coincideixen a recomanar un període d’adaptació
abans de tornar a l’activitat habitual. Dos dies abans de començar de nou a treballar o estudiar, intenta recuperar els hàbits i horaris que mantens durant l’any i que segurament has
perdut durant les vacances. També has de tenir en compte
que el retorn ha de ser progressiu: el més probable és que no
puguis estar al 100% des del primer dia; la clau és tenir objectius assumibles i anar incrementant el grau d’exigència a poc
a poc. Malgrat que soni a tòpic, l’actitud és molt important en
un moment així. El més recomanable és no idealitzar el període de vacances i no entendre la rutina com una mena d’infern, perquè cada cosa té la seva part bona. En aquest sentit,
és molt útil fer plans d’oci, sobretot els caps de setmana.

L

Les claus
ADAPTACIÓ
PROGRESSIÓ
ACTITUD
OCI

Comença a recuperar els hàbits i horaris que has perdut
durant les vacances dos dies abans de tornar a la feina
El retorn ha de ser progressiu: marca’t objectius
assumibles i ves augmentant el grau d’exigència
Sona a tòpic, però l’actitud és important: no idealitzis
el període de vacances, cada moment té la seva part bona

Tenir moments per gaudir del teu oci, sobretot els caps de setmana,
és imprescindible perquè el retorn a la rutina no sigui tan dur
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