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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amb les que assenyalen enti-
tats com la PAH.

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

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

Sindicat de Llogateres:
“La responsabilitat és
de l’Estat, ha d’aturar 
ja aquesta sagnia”
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Un rumb per a Barcelona
Han passat tres mesos des que es va
acabar l’estat d’alarma i mig any des
que el coronavirus va impactar amb
força a Barcelona. La ciutat ha canviat
molt durant aquests mesos i segura-
ment els reptes que estaven pendents
abans de la pandèmia s’han accelerat
encara més.

L’escenari actual que ens deixa la
crisi del coronavirus és una ciutat amb
una fractura social important on es re-
quereix actuar contra les desigualtats,
posar-hi recursos, descentralitzar de-
cisions a cada districte i personalitzar
les respostes des de la institució. Posar
eines i accelerar processos que ens
permetin capgirar situacions de vul-
nerabilitat, així com evitar que aques-
ta fractura creixi i deixem
milers de barcelonins i bar-
celonines a la deriva.

També urgeix posar en
pràctica polítiques d’impuls
econòmic que revitalitzin i
rellancin l’economia barce-
lonina. No ens podem per-
metre que el petit comerç, els autònoms
i les empreses locals encarin tantes di-
ficultats durant aquesta crisi. En altres
moments, a Esquerra Republicana
hem parlat de la importància de la di-
gitalització i de propostes que hem
acompanyat des de la institució per
adaptar el comerç a les noves necessi-
tats. També hem treballat sobre el
repte de trobar un equilibri en l’àmbit
del turisme entre un evident sector es-
tratègic de la ciutat i del país amb una
ciutat on es pugui viure. Avui, per ex-
emple, ja veiem la reconversió de molts
habitatges d’ús turístic a mans de fa-
mílies barcelonines i celebrem que tiri
endavant la nostra proposta per regu-
lar aquest sector a Barcelona.

Especialment després de la pandè-
mia el que ens demanarà la ciutadania
serà la capacitat de gestionar bé, de sa-

ber donar respostes personalitzades a
una societat cada vegada més comple-
xa i de poder adaptar l’agenda de po-
lítiques públiques a una realitat cada
vegada més canviant. La responsabili-
tat de les institucions hauria de ser ga-
rantir una gestió de la crisi de la pan-
dèmia diferent de com ho vam fer
després de la crisi del 2008. No només
amb més recursos, sinó amb canvis es-
tructurals que passen, per exemple, per
afrontar un canvi en el model de mo-
bilitat de Barcelona amb propostes
sòlides i solvents que connectin amb l’à-
rea metropolitana i el conjunt de país
superant els pedaços o ocurrències
del govern municipal actual; per un pla
de seguretat i convivència amb mesu-

res i eines del segle XXI; o encarar de
forma global, amb actors públics i pri-
vats, el problema de l’habitatge.

Malauradament, el que hem vist
durant aquests mesos en el govern de
la ciutat ha estat confusió en els inte-
ressos de la ciutat i poca claredat en la
prioritat de les accions a desenvolupar
(recordem recursos innecessaris abo-
cats a concerts als terrats que no van
fer-se o campanyes de publicitat qües-
tionables), rectificacions constants (en
l’àmbit de mobilitat i espai públic), poca
transparència (rebuig d’una auditoria
política de contractacions durant l’es-
tat d’emergència), un govern dividit en
qüestions estratègiques com en les
polítiques d’habitatge i una ciutat que
no tenia qui la defensava (recordem la
subhasta de locals del Front Marítim
per part de l’Estat).

Ras i curt: aquest és el govern de les
bones intencions, però no és un govern
ambiciós o que sàpiga executar els seus
propòsits amb eficiència i celeritat per
obtenir solucions. Per això, cal superar
l’etapa de les grans proclames i les bo-
nes intencions per passar a la realitat.

Des de fa força anys, Barcelona es
ressent de la falta de projecte. D’un ho-
ritzó que costa de veure, d’un sentit que
orienti el rumb del dia a dia del govern
de la nostra ciutat. Especialment després
de la pandèmia, la gent ja no es confor-
ma amb persones noves a la institució,
pel simple fet de ser noves, sinó que de-
mana persones que sàpiguen donar
resposta a les seves demandes i neces-
sitats. Que vagin més enllà de les bones

intencions, de fer-se les pre-
guntes correctes o de les ac-
cions simbòliques.

Barcelona demana arro-
mangar-se per treballar de la
mà d’altres institucions, per
oferir respostes efectives a
qüestions com l’accés a l’ha-

bitatge, el model turístic, la mobilitat, la
seguretat, l’economia, el comerç, etc.

L’escenari post-Covid dibuixa un
panorama complex de governar i hau-
rem de gestionar els efectes d’una nova
crisi quan encara arrossegàvem els
impactes sense resposta de la crisi de fa
una dècada. Les ciutats hauran de ser
capaces de definir estratègies que do-
nin respostes integrals als reptes que
planteja la nova realitat. I es farà més
necessari que mai oferir noves res-
postes, innovar en les formes de go-
vernança i disposar d’un lideratge ins-
titucional que, els darrers anys, Barce-
lona no ha tingut. En aquest sentit, serà
imprescindible governar més en xarxa
des d’un fort lideratge institucional i
allunyar-nos dels plantejaments d’o-
currències, tancats, i curts de mires que
hem vist fins ara.

Barcelona es ressent de la falta de 
projecte: cal superar l’etapa de les grans

proclames per passar a la realitat

Disuelven el Parlament
para destituir a Puig-

demont. Puigdemont
gana y vetan su investidura. Encierran
a Turull e impiden su investidura. Pro-
híben a Sànchez que acuda a su in-
vestidura. Torra es investido y lo inha-
bilitan. No es el “problema catalán”. Es
el problema español.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

He anat a comprar un
jerseiet talla tres me-

sos. El dependent m’ha
preguntat, d’esma: “De nen o de
nena?”. “És igual, de persona”, li he
dit. Se li ha il·luminat la cara: “Ai, que
bé”. M’ha ensenyat els d’unicorns. No
n’hi havia de la talla que buscava.
Llàstima! Hi tornaré.

@BelOlid

L’Audiència Nacional
ha absolt TOTS els acu-

sats del cas Bankia, Ro-
drigo Rato i 33 persones més. Diuen
que no hi ha indicis de delicte. En
canvi, ahir el mateix poder judicial in-
habilitava un president electe per una
pancarta. Fa vergonya anomenar-ho
‘justícia’.

Soy castellanoparlan-
te y estoy mil por mil de

acuerdo con Tortell Pol-
trona. Renegar de la lengua de cual-
quier lugar te convierte en un inadap-
tado. No insulta a la gente que habla
castellano, constata que se respete a la
gente que se expresa en el idioma de
Catalunya.

@jmangues@jonathanmartinz @manugonzalezmar

Els semàfors

Fira Literal
Després d’haver hagut de suspendre l’e-
dició del maig per la pandèmia, l’organit-
zació de la Fira Literal ha anunciat que la

fira se celebrarà els pròxims 12 i 13 de
desembre, en el que serà una edició 

d’hivern, al recinte de la Fabra i Coats. 
pàgina 6

Eix Sant Andreu
L’Eix Sant Andreu ha decidit que en-
guany la festa del comerç al carrer no-

més es faci amb descomptes i regals a les
botigues i no amb les parades al carrer.

L’entitat creu que era molt complicat ga-
rantir les mesures contra el coronavirus. 

pàgina 12

CN Sant Andreu
Set nedadors i nedadores del club han
estat convocats per Fred Vergnoux per
participar en el Meeting des Vendages,
que es disputarà al sud de França el pri-

mer cap de setmana d’aquest mes. El
CNSA és qui més esportistes aporta.

pàgina 13
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Safata d’entrada

Los centros de peluquerías y es-
tética españoles están tocados de
muerte. Durante el 2012, y en
plena crisis económica, el IVA
de las peluquerías pasó del 8 al
21% de manera, nos dijeron,
temporal. A causa de ello, cien-
tos de peluquerías cerraron de-
jando de cotizar y contribuir.
Ahora, con la COVID, la cosa va
a peor. Es apremiante una re-
ducción urgente de este IVA, pu-
esto que miles de centros se ha-
llan bajo riesgo de cierre
inminente. Como empresaria,
me pregunto: ¿no sería mejor la
disminución de este IVA que no
la pérdida de miles de lugares de
trabajo? Muchos empleados y
autónomos se están encon-
trando sin labor engrosando las
listas del desempleo. Entonces,
¿qué es peor, bajar un IVA o pa-
gar un paro a miles de peluque-
ros? A causa de ello, y por las re-
des, hemos creado el grupo
Creer en Nosotros, que está tra-
bajando para la reducción de
este IVA. ¿Quién más se apunta?

IVA mortal
per Maribel Estrada

La justícia esbiaixada és injusta
per Jordi Lleal 

La interpretació esbiaixada de
les lleis per part de l’entramat
justicier espanyol és inaudit.
No només ho fan de forma es-
biaixada, sinó que a més ho
practiquen de forma despro-
porcionada, cosa que repre-
senta un doble càstig per als
condemnats.

Es reclama una milionada
als promotors de l’1-O per la
compra d’ordinadors, quan tots
estan dipositats a les aules de les
nostres escoles. A uns ciutadans
que tallen la ronda de Dalt els
demanen cinc anys de presó, i
als veïns de la Vall d’Hebron que
no volen una narco-sala i tallen
la ronda cada dimecres durant
mesos, no? En Dani Gallardo,
un jove gadità resident a Ma-
drid, es  manifesta en contra de
la repressió i li demanen cinc
anys de presó. Hi ha una bara-
lla de taverna a Altsasua i es con-

demna uns joves entre dotze i
tretze anys. Dos guàrdies civils
beguts entren a un bar, posen
bales a la boca dels clients i els
fan cantar el Cara al sol i se’ls ha
absolt. Uns periodistes pugen a
sobre dels vehicles de la guàrdia
civil, però només imputen Jor-
di Cuixart i Jordi Sánchez. Cop
d’Estat del 23-F amb armes i
trets, al cap de poc temps eren
al carrer amb tots els honors. Bi-
lly el Niño, un torturador de-
clarat, mor tranquil·lament sen-
se ser jutjat. La dona d’en Bár-
cenas, condemnada a 15 anys de
presó, ja està al carrer, igual que
els impresentables del Blan-
querna, amb condemnes de
més de dos anys, continuen al
carrer.

Fins a on pot arribar la po-
dridura de la Justícia espanyo-
la? Per ara sembla que no hi ha
límits. Tenim mala peça al teler!

Les millors
perles

Un repartidor de pizzes estatunidenc de 89 anys ha rebut una
propina de 12.000 dòlars de part d’uns clients habituals. Les
imatges de l’home emocionat per aquest gest han commo-

gut la xarxa, però, per sort, també hi ha hagut veus crítiques amb els
Estats Units, un país on un ancià ha de repartir pizzes per sobreviure.

El ja exdiputat argentí Juan Emilio Ameri ha estat expulsat
del Congrés després que, durant una sessió telemàtica, fes
petons als pits de la seva parella davant de la càmera.

Ameri ha demanat perdó i ha dit que només volia saber “com es-
taven les pròtesis” que s’havia posat la dona feia deu dies.

No, “introduir patates congelades a l’anus no alleugereix les he-
morroides”. Aquest titular del mitjà Los Replicantes ha causat
molta mofa a les xarxes socials però, segons sembla, és un re-

mei que s’ha posat de moda a internet i sobre el qual els metges han
hagut d’alertar que no funciona i és perjudicial per a la salut.

Una noia entra sense mascareta a una oficina de correus i,
quan un treballador li ho recrimina, ella es treu els pan-
talons i la roba interior i es posa com a mascareta el tan-

ga que duia. Són les imatges sorprenents que han captat les 
càmeres de seguretat d’aquest local de Kiev, Ucraïna.

Una carta urgent que arriba amb 15 anys de retard. Li ha passat
a l’Ajuntament dels Guiamets, al Priorat, amb una carta de la
Generalitat. El consistori ha explicat a Twitter que es tractava

d’una invitació als actes de la Diada de 2005 i que anava signada per
Pasqual Maragall i Ernest Benach, aleshores president del Parlament.

A les xarxes

@xescoreverter: NYT aconsegueix 20 anys
de declaracions d’impostos de Trump. No-
més va pagar 750$ d’impostos federals el
2016 i 2017. Durant 10 anys no en va pagar.

@Cel_Mu: Si Quim Torra era el president
efectiu i Carles Puigdemont era el presi-
dent simbòlic, ara Pere Aragonès exac-
tament què és?

#Inhabilitat

@Mord_oh: M’imagino un granger acumu-
lant durant mesos els caps dels porcs que va
sacrificant, la família preguntant-li per què i
ell responent “per quan inhabilitin en Torra”.

#UnaAltraTardorCalenta? #ElsImpostosDeTrump

 

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 
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La UE Sant Andreu debutarà a Vilassar 
de Mar el diumenge 18 d’octubre1

2
El CP Congrés ja treballa
al poliesportiu Camp del Ferro

El Pare Manel rebrà la 
Medalla d’Or a títol pòstum

Reelecció o canvi? Eleccions 
al CN Sant Andreu el dia 9

El + llegit líniaSantAndreu.cat
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Barcelona: la revolució de la mobilitat
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CORONAVIRUS4El cribratge
massiu que es va fer a la Trini-
tat Vella el cap de setmana del
19 i el 20 de setembre va ser un
èxit de participació, ja que es
van poder fer un total de 1.690
proves PCR. D’entre aquestes,
es van poder detectar 48 posi-
tius, una xifra que representa el
3% dels casos.

L’objectiu que s’havia fixat el
Departament de Salut era acon-
seguir fer 1.200 proves entre
els dos dies però la resposta veï-
nal va ser molt positiva i gaire-
bé se’n van aconseguir 500 més.
Trinitat Vella havia estat un dels
barris escollits per fer els primers
cribratges massius, juntament
amb el Raval (Ciutat Vella) per-
què tenia una taxa de contagis de
les més altes de la ciutat.

Pel que fa a les xifres actuals,
cal remarcar que la Trinitat Ve-
lla es troba en una millor situa-
ció que fa unes setmanes. Con-
cretament, durant la setmana del

21 al 27 de setembre al barri hi
va haver un total de 13 positius,
als quals se’n van afegir dos més
fins al 29 de setembre 

MILLOREN LES XIFRES
Pel que fa al conjunt del dis-
tricte, la setmana del 21 al 27 de

setembre va suposar una mi-
llora respecte de l’anterior.
Mentre que els casos positius
entre el 14 i el 20 de setembre
van ser 198, entre el 21 i el 27 la
xifra va baixar als 132, cosa que
va suposar el millor registre de
tot el mes de setembre. 

Gent fent cua per fer-se la prova PCR. Foto: Jordi Bataller/ACN

El cribratge massiu de la Trinitat
Vella deixa un 3% de positius
» Es van fer 1.690 proves que van detectar 48 assimptomàtics

» Al districte els positius van baixar l’última setmana de setembre

La Fira Literal se celebrarà 
el 12 i 13 de desembre

CULTURA4La fira d’idees i lli-
bres radicals, la Literal, cele-
brarà la seva sisena edició els
dies 12 i 13 de desembre al re-
cinte de la Fabra i Coats després
que el passat mes de maig s’ha-
gués de suspendre a causa de la
pandèmia de coronavirus.

L’edició, batejada amb el
nom de la Literal d’Hivern, tin-
drà un format presencial amb
un centenar d’editorials, xerra-
des, presentacions, poesia, mu-
sical i altres activitats pensades

en clau local. També hi haurà
un mercat del llibre i una pro-
gramació virtual.

Des de l’organització han ex-
plicat que estan treballant “per
garantir tots els protocols sani-
taris i de seguretat per poder se-
guir fent de Literal un espai de
trobada entre persones, llibres i
idees radicals”. Des de la seva
creació, la fira ha tingut cada any
una presència molt alta de pú-
blic, que sempre ha reconegut
l’aposta de l’organització.

EDIFICIS HISTÒRICS4El grup
municipal de Junts per Cata-
lunya va presentar al Ple muni-
cipal del passat 23 de setembre
un prec per aconseguir que es
declari Bé Comú d’Interès Local
la Capella dels Segadors i l’Es-
glésia Parroquial de Sant Andreu
de Palomar. El prec va aconse-
guir tirar endavant.

Des de Junts per Catalunya
subratllen la “importància his-
tòrica i arquitectònica” de l’es-
glésia de Sant Andreu de Palo-

mar i la capella dels Segadors, al
mateix temps que lamenten el
“mal estat” actual d’aquesta úl-
tima. Al mateix temps, recorden
que el 2016 es va aprovar al
plenari del Districte, i també a
l’Ajuntament, la seva declaració
com a Bé Comú d’Interès Local
i que el consistori “encara no ha
fet els tràmits” per fer-la efecti-
va, cosa que recorden que és ne-
cessària per rebre les ajudes de
la Generalitat per a la rehabili-
tació de la capella i de l’interior

de la cúpula.I és que cal recordar
que a principis d’agost es va es-
trenar la restauració de la cúpula
de l’església de Sant Andreu de
Palomar, que va arribar amb 14
anys de retard. Des del 2003, a
causa de diferents problemes
estructurals, la cúpula va estar
tapada amb una malla. Tot i
això, queda pendent de restau-
rar el seu interior. De fet, ac-
tualment s’està redactant un pla
director per arreglar les pintures,
les capelles i la rectoria.

La Literal se celebra a la Fabra i Coats. Foto: Literal

Una assignatura pendent

Trinitat Vella | En marxa les obres del nou Casal de la Gent Gran
Les obres del nou Casal de la Gent Gran de la Trinitat Vella ja han començat i està previst que
s’allarguin mig any. L’espai, situat a la carretera de Ribes, tindrà  un punt d’informació, una
sala polivalent, una sala d’informàtica, un espai de jocs, una sala de reunions i una cafeteria.
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ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) res-
pecte de les persones beneficià-
ries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a per-
cebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels ti-
tulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades pre-
sentades a finals de setembre
per la Generalitat.

L’import de la nòmina ha aug-
mentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 mi-
lions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vi-
gents és el més elevat des de l’a-
provació de la llei de l’RGC, supe-
rant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vi-
tal (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els ex-
pedients vigents d’RGC.

L’inici de la pandèmia de la Co-
vid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones be-
neficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous per-
ceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos an-
teriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

»Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més    

La Renda Garantida de Ciutadani    
més de 137.100 pe
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SALUT4El Departament de Sa-
lut va explicar a principis de setem-
bre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Cata-
lunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat su-
posa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció pri-
mària, clau per ser la porta d’entra-
da al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció pri-
mària com la punta de llança per fre-
nar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.

El Pla d’enfortiment i transfor-
mació de l’atenció primària con-
templa, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diver-
ses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de 
lut del país.

En aquest sentit, la consellera 
Salut, Alba Vergés, remarca que e  
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini, “amb la construcció d’un  
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència. “No només tractem la 
laltia, sinó la paraula salut en tot  
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<

300 milions d’euros per als CAPs
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INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o comple-
ments i que són del col·lectiu ac-
tivable laboralment reben la pres-
tació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del pro-
grama perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables la-
boralment. Així doncs, han acon-
seguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observant-
se una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modifica-
cions d’expedients de l’RGC i com-
plements, entre els mesos de ge-
ner i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que su-
posa un ritme mitjà de 4.630 re-
solucions mensuals. Les sol·lici-
tuds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’O-
cupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una re-
ducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.

Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha per-
mès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

»             s de 10.000 nous beneficiaris
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ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’e-
ducació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.

El conseller va fer un agraïment públic al profes-
sorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 me-
sos després del seu tancament. “No haguéssim po-
gut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips direc-
tius i dels claustres de mestres i professorat”, va afir-
mar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.

48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

tat amb 48 milions d'euros per compensar les des-
igualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres edu-
catius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades. 

El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 me-
sures concretes. La reducció de les barres econò-
miques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'aban-
donament escolar i el foment de l'orientació d'àm-
bit comunitari són alguns dels pilars d’aquest am-
biciós pla presentat a finals de juliol.

"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treu-
re-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIUTAT VELLA/ El moviment cooperativista barcelo-
ní, nascut a mitjans del segle XIX per combatre l’ex-
plotació del proletariat a mans del capitalisme indus-
trial, va fundar cooperatives obreres de consum sobretot
als antics pobles del pla barceloní: Sants, Poblenou, el
Clot o Gràcia. Al barri del Raval hi va aixecar projectes
d’intercooperació, com la Unió de Cooperatives per a
la Fabricació de Pastes per a Sopa, al carrer Aurora. Cons-
tituïda el 1920 com a cooperativa de segon grau, pro-
duïa per abastir la quarantena de cooperatives de con-
sum que la van fundar i, amb els excedents de la com-
pra mancomunada, va aconseguir oferir serveis socials,
culturals i educatius.

T’enamoren les places?
No et perdis aquestes tres

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

La Unió de Cooperatives:
testimoni del segle XIX

la Barcelona desconeguda 

La plaça del Sortidor 
és punt de trobada 

de veïns i veïnes que es
refugien en aquest lloc

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

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

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

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

Quan la Casa de la Lactància
acollia nens desemparats

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

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

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

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

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

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

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

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

L’extraordinari parc 
de Diagonal Mar

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

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

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

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

Sant Martí

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona
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TRADICIÓ4La pandèmia del
coronavirus està afectant la
majoria d’actes que les entitats
dels barris tenien previst pro-
gramar. En aquest sentit, l’Eix
Comercial Sant Andreu ha ha-
gut de modificar la seva tradi-
cional jornada del ‘Comerç al
carrer!’, que se celebrarà el
dissabte 3 d’octubre.

Tot i que en un primer mo-
ment la intenció de l’eix co-
mercial era treure les botigues
al carrer, com s’acostuma a
fer cada any, finalment s’ha op-
tat per no fer-ho veient totes les
mesures de seguretat que el

Districte els havia dit que feien
falta. Així doncs, dissabte els
comerços andreuencs celebra-
ran una jornada de comerç al

carrer  “inside”, que és tal com
l’han batejat des de l’eix. Això
significa que les botigues obri-
ran però sense treure la para-
da al carrer. Per fer que la jor-
nada sigui especial faran dife-
rents promocions i també ob-
sequiaran la clientela amb al-
gun regal, com per exemple
una bossa de tela.

El president de l’eix co-
mercial, Pròsper Puig, explica
en declaracions a Línia Sant
Andreu, que havien vist que
“hi havia moltes reticències” a
la celebració de la jornada al
carrer i que finalment no fa-
ran res a l’exterior “perquè no
hi havia gaire espai per ga-
rantir la seguretat”.

El ‘Comerç al carrer!’ d’enguany no es farà al carrer. Foto: Eix Sant Andreu

Sant Andreu viurà una edició
atípica del Comerç al carrer

Plaça del Mercadal | Sorteig de 500 euros
Una trentena d’establiments participen fins a finals d’octubre en una iniciativa per

estimular el comerç de la plaça del Mercadal que consisteix en el sorteig de 500 euros
per a una sola persona. Per cada compra de més de 30 euros s’obtindrà una butlleta. 

La taxa a les grans plataformes
digitals, a punt a finals d’any 

ACN4El primer tinent d’alcaldia
de l’Ajuntament, Jaume Coll-
boni, va anunciar el 15 de se-
tembre que el consistori pre-
sentarà abans que acabi l’any
una nova taxa a grans platafor-
mes digitals que fan la compe-
tència al petit i mitjà comerç de
la ciutat, molt afectat per la cri-
si generada pel coronavirus. 

En la Comissió d’Economia
del consistori, Collboni va justi-
ficar la creació d’aquesta taxa
perquè aquestes plataformes es-
tan “perjudicant de forma greu”
els comerços petits i mitjans de

la ciutat. Per això, l’Ajuntament
vol que els beneficis de la nova
taxa serveixin per afavorir la
conversió digital d’aquests esta-
bliments de la ciutat.

Durant la seva comparei-
xença, Collboni va dir que estan
“molt preocupats” per les dades
econòmiques i la caiguda de vi-
sitants al centre. En aquest sen-
tit, va recordar les mesures ac-
tivades des del consistori els
darrers mesos per ajudar als
lloguers comercials, la digitalit-
zació o l’ampliació de terrasses
a la restauració, entre altres.

Collboni, en una imatge d’arxiu. Foto: Jordi Bataller/ACN

No hi haurà parades al
carrer, com és habitual,
però les botigues faran
descomptes i regals



Guardons | Deliberació en marxa dels Premis Dona i Esport
A mitjans del mes passat va acabar el termini per presentar propostes a l’edició 
del 2020 dels Premis Dona i Esport, que enguany es lliuraran per 13a vegada. 
El jurat, doncs, està acabant de decidir quines seran les quatre guanyadores.

Lidón Muñoz, Jessica Vall, Àfri-
ca Zamorano, Joanllu Pons, Al-
bert Escrits, Raúl Santiago i Clàu-
dia Espinosa són els set espor-
tistes del CN Sant Andreu que
han estat convocats per part de la
Federació Espanyola de Natació
(RFEN) per al Meeting des Ven-
danges, prova que se celebrarà a
la localitat francesa de Canet-
en-Roussillon durant el primer
cap de setmana d’aquest mes.

La representació del CNSA en
aquest campionat del Rosselló de
la Catalunya Nord es completa
amb l’entrenador Jordi Jou i
amb el metge Evangelos Pa-
poutsidakis. El Sant Andreu és
l’entitat que més nedadors i ne-
dadores aporta a aquesta convo-
catòria del seleccionador estatal
Fred Vergnoux.

Serà la segona gran cita in-
ternacional des del mes de març
(en l’Open de Loulé del mes d’a-

gost els esportistes del CNSA
van aconseguir un total de 16 me-
dalles), de manera que la inten-
ció de l’expedició andreuenca
serà repetir els magnífics resultats
obtinguts a Portugal.

VICTÒRIA CLARA DE BERNET
Institucionalment, el dia 9 del
mes passat es van celebrar les
eleccions a la presidència del
club. La candidatura del presi-
dent, Àngel Bernet, va obtenir

una clara victòria davant de la llis-
ta encapçalada per Núria Saloni.

En total van passar per les ur-
nes 1.364 socis i sòcies (actual-
ment el club en té més de 7.000),
969 dels quals van votar la can-
didatura de Bernet. La llista de
Saloni va rebre 339 suports, men-
tre que també es van comptabi-
litzar 54 vots en blanc.

Bernet, doncs, afronta sis
anys més liderant el CNSA, que
l’any que ve complirà 50 anys.

La cita francesa serà la segona des del mes de març. Foto: CNSA

Set nedadors del Sant Andreu,
al Meeting des Vendanges

Pau Arriaga
SANT ANDREU

Derrota del CP Congrés en
la seva reestrena a Nacional

4-2 a Torrelavit en el
primer partit després
de més de mig any. El

CP Congrés va caure en la seva
reestrena a Nacional Catalana
el passat 25 de setembre a la pis-
ta del filial del Noia.

Sergi Ortiz va ser l’autor dels
dos gols de l’equip de Dani Setién,
que comparteix grup (el B) amb
Piera, Barça C, HC Sentmenat,
Cerdanyola CH i CH Santa Per-

pètua. El CPC, però, tindrà la pos-
sibilitat d’obtenir una revenja
esportiva contra el conjunt de
Sant Sadurní, ja que passarà pel
Camp del Ferro (en el primer par-
tit oficial de l’equip a la seva
nova casa) el pròxim dissabte 3 a
tres quarts de cinc de la tarda.

La competició s’aturarà el se-
gon cap de setmana i es reinicia-
rà amb un altre partit a casa
contra el Sarda el dissabte 17.

El Sant Andreu debutarà a
Vilassar de Mar el 18 d’octubre

La Tercera Divisió tor-
narà a arrencar el dia 18
d’aquest mes per a la UE

Sant Andreu. Els de Mikel Az-
parren s’estrenaran al camp del
Vilassar de Mar a les sis de la tar-
da. Serà el primer partit oficial de
l’equip després de l’eliminació del
play-off, fa tres mesos.

L’equip forma part del grup
5B de Tercera, amb el Sants (que
serà el primer equip que passarà
pel Narcís Sala), l’Horta, el Ba-

nyoles, el Cerdanyola, la Funda-
ció Grama, el Peralada, el Figue-
res, el Granollers i el Girona B.

REBUTGEN L’INHABILITACIÓ
Institucionalment, el passat 28 de
setembre el club va publicar un
comunicat rebutjant l’inhabilita-
ció del president Quim Torra,
condemnat pel Suprem, i tornant
a dir que cal desjudicialitzar i tro-
bar una solució democràtica a la
situació política de Catalunya.
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Jaume Mateu i Bullich (Barcelona, 1955) es posa
a la pell del pallasso Tortell Poltrona des de fa

més de quaranta anys. A l’inici de la seva carre-
ra, va treballar amb artistes de la talla del pa-

llasso Charlie Rivel, de Joan Miró o de Joan Bros-
sa i, amb el temps, es va anar convertint en el clown

català per excel·lència. És fundador i director del Centre de
Recerca de les Arts del Circ (CRAC) i impulsor de l’ONG Pa-

llassos Sense Fronteres. Aquest any, ha estat el pregoner de
les festes de la Mercè de Barcelona i el seu discurs no ha dei-

xat ningú indiferent. Tortell Poltrona va començar el pregó
llegint una carta de Jordi Cuixart, va denunciar la situació

dels presos polítics catalans i va defensar la llengua catala-
na, titllant d’inadaptats els qui la rebutgen. Aquesta consi-

deració li ha costat moltes crítiques i, fins i tot, una denúncia
a l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona per part

d’Impulso Ciudadano, una entitat vinculada a Ciutadans. Tot
i això, el seu pregó també ha estat molt aplaudit. 

El periodista Adrià Soldevila, un dels
que va destapar el cas ‘Barçagate’, acaba
de publicar El partit més llarg, un llibre que
s’endinsa als despatxos i al vestuari del
club en un dia clau: l’1 d’octubre de
2017. Per què finalment el Barça va de-
cidir jugar el partit, encara que fos a por-
ta tancada? Qui hi estava a favor i qui en
contra? Quines pressions hi va haver?

Llibres

El partit més llarg
Adrià Soldevila

Dues parelles d’amics de tota la vida que-
den per fer un escape room al barri
d’Hostafrancs, on recentment s’ha trobat
el cadàver d’un home esquarterat en un
contenidor... L’exitosa comèdia Escape
Room, de Joel Joan i Hèctor Claramunt,
torna aquesta tardor per fer riure un pú-
blic amb ganes de teatre i diversió. 

Al teatre Condal de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

La cantautora moianesa Cèlia Vila ha pu-
blicat aquest setembre el seu segon EP,
On tot comença, de la mà del segell Ca-
ses de la Música. Les sis cançons que in-
tegren el seu nou treball discogràfic
mantenen una cronologia concreta i te-
nen la dolçor com a denominador comú.
Aquest EP ha vist la llum gràcies al suport
dels mecenes de la plataforma Verkami.

Música

Viggo Mortensen ha debutat com a di-
rector de cinema amb Falling, on ell
mateix interpreta el personatge de John
Petersen, que viu amb el seu xicot Eric
(Terry Chen) i la filla adoptiva de tots dos
al sud de Califòrnia. A més, Mortensen
acaba de recollir el Premi Donostia 2020
al Festival de Sant Sebastià, en reconei-
xement als seus 35 anys de carrera.

Pelis i sèries

Falling
Viggo Mortensen

On tot comença
Cèlia Vila

Feminista havies de ser
La periodista i escriptora Natza Farré és la comissària de
‘Feminista havies de ser’, una exposició creativa i sorpre-

nent que reivindica la necessitat del feminisme tot assen-
yalant les diferents formes de masclisme amb què con-

viuen les dones del segle XXI. La mostra, que es va
instal·lar al Palau Robert de Barcelona el passat dia 23 i s’hi
estarà fins al 29 de novembre, posa de manifest discrimi-
nacions com la bretxa salarial, l’escassa presència femeni-
na en llocs de lideratge, l’assetjament sexual o la manca

de polítiques de conciliació laboral i familiar, entre d’altres.

T O R T E L L  P O L T R O N A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans pallassos catalans
Està en actiu des de fa més de quaranta anys 

Famosos

Ha estat el pregoner de la Mercè 2020
L’entitat Impulso Ciudadano l’ha denunciat pel seu pregó

Divisió
La seva defensa del català ha rebut aplaudiments i crítiques

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Genshin Impact
Un joc de rol, aventura i exploració en tres dimensions: així és Genshin Impact, de l’estu-
di xinès miHoYo. Disponible per a smartphones iPhone i Android, així com per a PC i PS4.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

TRANSPARÈNCIA

Cal fomentar la prudència, explicar els perills que hi ha 
i com evitar-los, però en cap cas transmetre por o ansietat

ÉS TEMPORAL

NO A LA POR

EN POSITIU

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

i INFÀNCIA

Després de sis mesos sense anar a classe, la d’aquest mes
de setembre era la tornada a l’escola més esperada. A
mesura que han anat passant els dies, però, és probable

que molts nens hagin començat a enyorar l’escola d’abans. Ja
sabem que la fórmula “mans, distància, mascareta” és clau per
evitar contagis de coronavirus, però costa combinar-la amb la
diversió i el joc amb els companys a l’hora del pati. Tot i això, hi
ha maneres de mantenir viva la motivació dels més petits de
la casa per anar al col·legi en temps de pandèmia.

En primer lloc, cal adaptar l’explicació de la situació a l’edat
dels infants, però fer-ho sempre amb transparència. El més
important és que els pares no transmetin excés de preocupa-
ció o ansietat als fills. Segons ha dit la psicòloga Alba Alfage-
me en declaracions a RAC1, s’ha d’inculcar prudència (han de
saber quins perills hi ha i com evitar-los), però no pas por.
També va bé recordar, com a mínim de tant en tant, que es
tracta d’una situació temporal. I, en tot moment, s’ha de par-
lar en positiu de l’escola, assenyalant tots els beneficis que
aporta (aprenentatge, socialització...) i no només els riscos.

Revifar les ganes d’anar a l’escola

S’ha d’explicar la situació als més petits 
de forma clara, adaptant el discurs a la seva edat

Les claus

És recomanable recordar a la canalla, com a mínim 
de tant en tant, que es tracta d’una situació temporal

És molt important continuar parlant de l’escola en positiu, 
assenyalant els beneficis que aporta i no només els riscos
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