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“Quan s’està sol fa vergonya dir-
ho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpi-
dores, són dos exemples del re-
lat que han fet algunes de les per-
sones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xi-
fres de la Generalitat, a Catalun-
ya hi ha 334.000 persones ma-
jors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pa-
teixen una soledat no desitjada. 

El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zo-
nes rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels en-
questats 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 clara-
ment 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 Benes-
tar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estu-
di són “preocupants”. En aques-
ta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un pro-
blema 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’en-
cara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

de paradigma, però està cos-
tant”, alerta Rodríguez.

I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir co-
mençar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles di-
ferents. “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-

tat. Als joves se’ls ha de cons-
cienciar sobre això”, diu la co-
ordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on  in-
clou les famílies, les adminis-
tracions 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”, afir-
ma Rodríguez. 

Sobre el paper de les admi-
nistracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratè-
giques”, però afegeixen que “fan
falta accions”.  Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més pre-
venció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la re-
alitat i avançar-nos als nous ca-
sos”. Tot això, remarquen, ne-
cessita un finançament de les ad-

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 co-
ronavirus. 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 so-
ledat 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 sem-
blar 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”, aler-
ten 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 Be-
nestar i Desenvolupament. Al-
guna cosa falla si com a socie-
tat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.  

Albert Ribas
BARCELONA

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

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

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Matar el català en català

Com cada setmana, el català va tornar a
ser un tema de galdosa conversa a TV3, i
els desesperats defensors de la llengua, acu-
sats de tota mena d’intoleràncies. Aquest
cop, la polèmica ha vingut arran de l’en-
trevista a l’exconsellera Vilallonga al FAQS
del passat dissabte 5 de setembre: el can-
vi de llengua, l’ús del català a TV3, la ido-
neïtat o no d’alertar de segons quines ten-
dències, etc. Res nou.

El cas és que tot plegat ha
estat prou atractiu per a la co-
lla afamada de sempre. Han
sortit, fidels a la crida de la na-
tura, i han començat a gesti-
cular sobre la precària situa-
ció del castellà a Catalunya i
sobre el maltractament que rep aquesta
tremolosa llengua a la televisió pública ca-
talana (l’únic peix amb cara i ulls que, a
contracorrent i rodejat de fauna de tota
mena, emet en català).

Ells volen que el castellà tingui una
bona presència fins i tot a TV3. Volen que
no quedi dempeus ni el més mínim ba-
luard televisiu d’una llengua minorit-
zada. Disfressats de falses víctimes,
parlen de drets (pausa dramàtica) i es-
grimeixen la seva vulnerabilitat com a
ciutadans, una vulnerabilitat que es
desmunta amb mitja dada. No cal ni una
dada sencera. Mitja dada.

Un cop han fet el seu discurs en con-
tra de la llengua dèbil, utilitzen argu-
ments de l’estil de “si el català va resis-
tir 40 anys de dictadura, com no ha de
sobreviure ara” per justificar les seves de-
mandes. I ho van repetint perquè els
sembla un argument realment brillant.
Saben perfectament que una bona glo-
balització pot ser més letal que una bona

dictadura, però troben que l’argument
és prou vistós per passejar-lo sense ga-
ires manies.

I, finalment, reblen el clau amb
una bona dosi de cinisme: es declaren
defensors del català... perquè ells tam-
bé el parlen. Com si parlar-lo et prote-
gís moralment de totes les iniciatives
que després impulsis per erradicar-lo.
Com si voler destruir la llengua des de
la pròpia llengua fos més disculpable o
menys esgarrifós.

És molt cansat haver d’aguantar tan-
ta humiliació diària en la situació d’e-
mergència en què ens trobem, i per això

crec que, a aquestes alçades, als lingüi-
cides que corren pel país se’ls ha de co-
mençar a anomenar pel seu nom. Els que
treballen més o menys activament per
apagar una llengua han de començar a ser
considerats com a tals. Perquè el que pro-
mouen és una destrucció cultural que en
qualsevol altre sector seria abastament
condemnada. I, sobretot, perquè no se

n’amaguen. Per tant, el mí-
nim és que els ho reconegu-
em i els ho recordem. Vostè
treballa per fer extingir una
llengua mil·lenària.

No tinguem por ni ver-
gonya d’acusar-los, que no
ens faci por ni vergonya de-

nunciar les seves intencions. Perquè ells
no tenen cap por ni cap vergonya a l’ho-
ra de reivindicar l’arraconament i la des-
aparició del català.

El català es defensa parlant-lo i nor-
malitzant-lo, convertint-lo en un idioma
vertical i horitzontal, ja ho sabem. I en el
nostre dia a dia individual no hem de des-
viar-nos del camí ni convertir-nos en per-
sones agres. Però contra els ufanosos que
volen extingir-lo davant dels nostres
ulls, siguem més valents, no en deixem
passar ni una, mostrem-los tal com són.
Alcem la veu d’una vegada, perquè som
l’única veu que ens queda.

El català es defensa parlant-lo 
i normalitzant-lo, convertint-lo 

en un idioma vertical i horitzontal

Em sap greu dir que la
tornada a l’escola de

les meves filles ha anat
com la seda, que l’organització ha fun-
cionat perfectament i que elles s’hi han
quedat encantades. Ja he dit als pro-
fessors que espero que sigui l’última
vegada que amb coses que surten bé
no es fan tuits.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy he hecho una fac-
tura de 80 euros brutos

por un reportaje que tie-
ne, literalmente, una docena de fuen-
tes, no sé cuántas horas de trabajo (ni
las calculo) y casi 100 euros gastados
en desplazamientos. Pagar para pu-
blicar y porque nos lo “podemos” per-
mitir. No está de más recordarlo.

@17Mn

Els actors indepen-
dentistes asseguren

que estan mirant de con-
sensuar una resposta contundent da-
vant d’un fet intolerable que l’Estat està
a punt de fer, malgrat que tot apunta
que aquesta resposta només serà una
picabaralla entre ells. Da igual cuando
leas esto.

Elahe, 14 anys, vol ser
astrofísica: “M’agraden

les estrelles perquè es-
tan lluny dels humans”. La Irem, amb 13,
està fascinada amb la càmera i el pe-
riodisme. Les dues van fugir de la gu-
erra de l’Afganistan. Europa les tracta
com animals per haver nascut en un
país en guerra. #Lesbos.

@raulgaab@apuente@cot_julia

Els semàfors

Ajuntament
El consistori ha col·locat les tres plaques
que faltaven per completar tot el passeig

de la memòria històrica del Poblenou.
Les plaques recorden personatges histò-

rics i populars que van néixer, viure o
treballar al barri i el 2018 les van robar. 

pàgina 6

Montserrat Ballarín
La regidoria de Comerç, que lidera Mont-
serrat Ballarín, ha allargat fins al 3 de no-
vembre el termini per demanar les ajudes

per a les rebaixes dels lloguers comer-
cials. La mesura ha de servir per atenuar

la crisi que molts botiguers pateixen. 
pàgina 10

Generalitat
Les restriccions legals imposades per la
pandèmia fan que només es puguin or-

ganitzar concentracions a davant dels
centres sanitaris si són a 500 metres de

distància. L’AV Clot-Camp de l’Arpa 
denuncia que la mesura és exagerada. 

pàgina 6
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Safata d’entrada

La jutgessa Marta Canales ha dic-
taminat que el Pazo de Meirás, ac-
tualment en mans de la família del
dictador Franco, ha de passar al
patrimoni de l’Estat. Però és que a
més, la Fundació Nacional Fran-
cisco Franco, té “segrestats” en els
seus arxius milers de documents
oficials de Franco emesos o rebuts
en les seves funcions com a cap de
l’Estat, no són tots cartes particu-
lars a la núvia doña Carmen Polo,
o als seus fills, nets i amics de ca-
cera o de pesca. El més greu és que
han passat quaranta anys de la res-
titució de la suposada democràcia
i encara tenen més de 30.000 do-
cuments que haurien d’estar di-
positats als arxius oficials espany-
ols i no als d’una fundació privada.

I els documents oficials dels
reis Joan Carles I i Felip VI, seran
també secrets d’Estat?  

És increïble! Quan els histo-
riadors vulguin fer investigacions
sobre els papers dels presidents
de govern, es trobaran amb un
buit enorme, que no serà possible
omplir, seran unes pàgines de la
història d’Espanya que quedaran
en blanc. Hi ha una llei de patri-
moni que obliga a entregar la do-
cumentació als arxius públics,
però queda demostrat que s’in-
compleix reiteradament.

Per reblar el clau, encara que-
den milers de documents a l’Arxiu
de Salamanca que no han estat re-
tornats, amb l’oposició d’associa-
cions i partits polítics nostàlgics
del franquisme. En l’àmbit estatal
els arxius són un desgavell, i no és
l’únic  quant a la manca de trans-
parència administrativa i la possi-
bilitat d’obtenir informació, que
és un dels pilars de la democràcia,
la de veritat, no la que tenim ara.

Arxius espanyols
per Jordi Lleal 

Un espoli inexistent
per Antoni Moliné

La idea que des de l’Aragó i l’es-
tat espanyol han intentat fer
creure a l’opinió pública que les
obres d’art custodiades al Museu
de Lleida, i posteriorment obli-
gades a retornar al monestir de
Sixena, eren fruit d’un espoli (o
robatori) sembla que ha quallat,
com sempre que es tracta de des-
prestigiar Catalunya. Ni de bon
tros és veritat. Tot seguit, de for-
ma sintetitzada, explico què va
succeir en realitat:

El 10 d’abril de 1972, la co-
munitat de religioses Santjoa-
nistes de Sixena, prèvia autorit-
zació del Bisbe de Lleida, deci-
deixen traslladar-se, definitiva-
ment, al convent de Barcelona i
després a la seu conventual de
Valldoreix (Sant Cugat del Va-
llès). La Comunitat vengué, en-
tre 1983 i 1992, la totalitat del pa-
trimoni artístic a la Generalitat,
operació que es va realitzar mit-
jançant la mare priora de Vall-
doreix, alhora la federal de l’or-
dre, que comptà amb el vistiplau
dels prelats de Lleida, Barcelo-
na i del Vaticà. 

El 21 d’abril de 1983, la Ge-
neralitat adquirí quaranta-qua-
tre peces per un valor de deu mi-

lions de pessetes. Una segona
venda es formalitzà el 17 de de-
sembre de 1992, comprenent
un lot de dotze objectes per un
muntant de vint-i-cinc milions
de pessetes. Aquell mateix dia, es
pactà l’opció de compra de qua-
ranta-una peces més; el seu va-
lor: catorze milions vuit-centes
cinquanta-cinc mil pessetes.
Aquesta darrera venda a nom del
Museu d’Art de Catalunya.  

Feu la suma i arribareu a
concloure que la comunitat de
Santjoanistes es va endur una pi-
cossada, en aquell temps, més
que important.

Com a cloenda, unes pre-
guntes em venen al cap: Si aques-
tes compres haguessin estat re-
alitzades per qualsevol altra co-
munitat, el jutjat, encarregat del
cas, hauria donat ordre de retorn
amb la intervenció de la Guàrdia
Civil? Que cadascú en faci la
seva pròpia lectura. Una altra: la
Generalitat ha fet tot el possible
per deixar incòlume l’honestedat
de Catalunya? Tinc la sensació
que tothom ha callat. Llavors, el
repetit espoli on és?

Cada vegada estic més fasti-
guejat de la política i els polítics.

Les millors
perles

Amputar-se la mà per cobrar una indemnització. És el que ha fet
una jove eslovena: es va tallar la mà amb una serra i va dema-
nar cobrar la indemnització d’un milió i mig d’euros. Després,

es va descobrir que havia estat buscant a internet quant costava una
pròtesi de mà. Ha estat declarada culpable d’un intent de frau.

Fer ‘twerking’ sobre un taüt. Ho ha fet una noia a l’Equador
durant el funeral del seu millor amic. En un vídeo que s’ha
fet viral, es pot veure la jove damunt el taüt fent aquest ball

sensual mentre s’acomiada del difunt. Es diu que aquest era el
desig exprés del millor amic, per tant ha estat tot un homenatge.

La Lliga i Puma tenien preparada una campanya curiosa per a l’i-
nici de la temporada de futbol: van pintar pilons de ciment de
la ciutat de Madrid com si fossin pilotes de futbol. L’Ajuntament

s’ha vist obligat a retirar aquesta campanya per evitar lesions, des-
prés que diversos vianants colpegessin els pilons amb el peu.

Pagar 2.000 euros per un pijama. És una autèntica bogeria
per a la majoria de mortals, però no per a un multimilio-
nari com Cristiano Ronaldo. L’exjugador del Reial Madrid

ha aparegut a les seves xarxes socials amb un pijama de Louis
Vuitton que, efectivament, té aquest preu desorbitat.

Possibles indicis de vida a Venus. Un equip internacional format
per científics del Regne Unit, el Japó i els Estats Units ha detec-
tat als núvols d’aquest planeta una molècula poc habitual que

els fa pensar que hi podria haver vida. Es quedarà en un no-res o
serà una nova sorpresa del 2020?

A les xarxes

@adrisantaa: Artur Mas no s’integrarà a
Junts. L’expresident diu que no ho fa per-
què el projecte de Junts pot portar a la se-
paració.

@LaiaColome: Comença el curs més atí-
pic i més incert. Ho fa mig any després
que es decretés l’estat d’alarma i ens ha-
guéssim de tancar a casa.

#ComençaElCurs

@wagensberg: Els “camps de refugiats” ja
són oficialment “camps de detenció”. Els
habitants del “nou” camp de Lesbos, en un
camp militar de tir, no podran sortir.

#ElDramaDeMória #MasAlPDeCAT
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CORONAVIRUS4L’Associació de
Veïnes i Veïns Clot-Camp de l’Ar-
pa ha denunciat la impossibilitat
de celebrar dues concentracions
que havia organitzat per als dies
15 i 16 a davant dels CAP Maragall
i Clot. L’objectiu era reivindicar
que l’atenció primària tingui “tot
el personal i els recursos neces-
saris” per afrontar en condicions
la situació actual causada pel co-
ronavirus.

Les concentracions, però, no
es van poder celebrar al lloc on
estava previst, ja que una de les
restriccions legals imposades per
la pandèmia marca que les pro-
testes que s’organitzin han d’es-
tar a 500 metres de qualsevol
centre sanitari. El president de
l’entitat, Miquel Catasús, explica
que són conscients de la situació
i que, lògicament, haguessin fet
les protestes amb totes les ga-
ranties de seguretat. “La nor-
mativa aquesta dels 500 me-
tres, però, ha evitat que féssim les

concentracions i creiem que és
una mesura exagerada que vul-
nera el dret de protesta. No té cap
ni peus”, afirma Catasús. De fet,
la concentració del dia 15 es va
acabar fent de forma breu a la
plaça del Taxi, que no és gaire
lluny del CAP Maragall. 

“SANITAT 100% PÚBLICA”
Tot i no poder fer les concentra-
cions, des de l’entitat veïnal re-

marquen la importància de tenir
“una sanitat 100% pública, uni-
versal i de qualitat per fer front a
la greu situació sanitària actual”.
Pel que fa a l’atenció primària, re-
clamen que rebi el 25% del pres-
supost sanitari, que les plantilles
als CAP siguin completes, que
l’horari d’obertura sigui de 8 a 20h
amb atenció presencial, un reco-
neixement salarial i una reducció
de les llistes d’espera.

Una de les protestes s’havia de fer al CAP Clot. Foto: Maps

L’AV Clot denuncia que se li ha
vulnerat el dret a manifestació
» L’entitat havia organitzat dues concentracions als CAP Maragall 
i Clot però la normativa actual marca que han de ser a 500 metres

Festa Major del Poblenou:
reduïda però reivindicativa

CELEBRACIÓ4El Poblenou ce-
lebra la seva Festa Major des del
passat 12 de setembre, en una edi-
ció totalment condicionada per la
pandèmia del coronavirus.

La festa, tot i les restriccions,
va arrencar amb el pregó de la Co-
ordinadora d’Entitats del Poble-
nou i l’endemà va arribar el torn
de les Matinades, mentre que el
dia 15 va ser el torn de les ballades
i el lluïment de l’Estarrufadet i la
colla infantil del Drac del Poble-
nou. Un dia més tard va arribar
l’hora de la colla adulta, que va fer
la seva actuació a la plaça Rosa Pe-

raulet. Fins al 20 hi ha previstos
més actes, com ara dos concerts,
una audició de música popular ca-
talana, un correfoc als terrats del
barri o els Tallers Oberts del Po-
blenou.

PROTESTA CONTRA EL 22@
D’altra banda, cal remarcar que la
Festa Major va començar amb una
protesta organitzada per dife-
rents entitats del barri contra el
model actual del 22@ per exigir
que es transformi en un lloc on hi
hagi “cases per viure i no oficines
i on no s’especuli”.

La rambla torna a ser el passeig
de la memòria històrica

EL POBLENOU4L’Ajuntament
va acabar fa pocs dies la instal·la-
ció de les 14 plaques del Passeig
de la Memòria de la rambla del
Poblenou, que fa dos anys van pa-
tir un robatori. Les plaques re-
corden personatges històrics i
populars que van néixer, viure o
treballar al barri i s’havien co-
mençat a col·locar el 1999 però al
febrer del 2018 les van robar. Al
cap de poc l’Ajuntament les va re-
col·locar però en quedaven tres
sense posar.

L’elecció dels personatges la va
fer l’Associació de Veïns i Veïnes

del Poblenou i l’Arxiu Històric del
Poblenou i la tria està oberta a no-
ves incorporacions. Alguns dels
personatges homenatjats són el
rector Pere Relats i Arimon, la
mestra Joaquima Raspall i Jua-
nicó, la soprano Maria Espinalt i
Font, l’activista cultural Anna
Garcés i Delgado, el dirigent anar-
quista Joan Garcia Oliver, l’acti-
vista social Ramon Bou i Espi-
nosa, les dones del Cànem, el
periodista Salvador Roca i Roca,
l’activista esportiu Agapito Fer-
nández Fernández i el periodista
Josep M. Huertas Clavería.

La sala Rocksound abaixarà 
la persiana el 4 d’octubre

MÚSICA4La mítica sala de con-
certs Rocksound, situada al carrer
Almogàvers, tancarà les portes
el 4 d’octubre. Els responsables del
local ho han anunciat a través d’un
comunicat on han explicat que el
seu “petit reducte portava molt de
temps ferit de mort per motius ur-
banístics”.

La sala va obrir fa 12 anys i és
considerada un temple de la mú-
sica rock de la ciutat. Al llarg de
la seva trajectòria ha acollit un

gran nombre de concerts i tenia
un públic molt fidel.

Així doncs, la programació
del cap de setmana del 2 al 4
d’octubre serà el comiat d’a-
questa mítica sala. Com han ex-
plicat els seus responsables, “to-
carà posar en una hipotètica
capsa del temps tots aquests
moments, els concerts memora-
bles,  el record dels amics que ens
van deixar, dels ídols coneguts,
de les sorpreses rebudes…”.

Habitatge | Desnonament polèmic a la Verneda
Els esforços del Sindicat d’Habitatge de la Verneda i la Pau no van servir per evitar, el
passat 15 de setembre, el desnonament d’una dona i les seves quatre filles del seu pis 

del carrer Tolosa. Des de l’entitat asseguren que el desnonament es va fer il·legalment. 
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NOU BARRIS/ Un agradable aspecte de
modernitat que casa perfectament amb la
zona residencial on es troba. Parlem, indub-
tablement, 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 na-
tura dins de la ciutat.

Diversos fanals, un brollador d'aigua ge-
gant... 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 sím-
bols 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-

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 Dis-
tricte de Nou Barris; les antigues masies de
Can Carreras i Can Ensenya; o el Parc Tecno-
lògic 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 ver-
des. La trobem tranquil·la en basses trian-
gulars que es dibuixen per tot el Parc
Central, però també sortint amb força d'al-
tíssims brolladors que refresquen la zona. 

Una part de l'antic aqüeducte de Dos-
rius, 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 "pal-
mes", 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. 

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'exten-
sió i adaptat al terreny, aquest parc ondulant
és ple de petites sorpreses.

SANTS –MONTJUÏC/Paral·lel al passeig de la Zona Fran-
ca i amagat darrere d’una benzinera hi ha un petit passatge
de vianants amb molta història. Es tracta de la Colònia Bau-
sili, que va ser una antiga barriada d’un únic carrer de no-
més 22 habitatges que encara guarden el caràcter histò-
ric i industrial. Passejar per aquest indret és retrocedir nor-
anta 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 projec-
ta pel davant de la primera planta, solució que dona una
forma molt singular i característica a tot el conjunt.

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 to-
car de la Torre Bellesguard, l’inconfusible edifici en for-
ma de castell de l’arquitecte Antoni Gaudí, edificat so-
bre les restes de l’última fortalesa en què va viure, en-
tre els anys 1408 i 1410, el rei Martí I l’Humà. De fet, d’a-
quí ve el nom d’aquest sorprenent dipòsit d’aigües. 

Parc Central de Nou Barris:
un oasi enmig de la ciutat

La Colònia Bausili o un dels últims
vestigis populars del barri de la Marina

El Dipòsit del Rei Martí:
una relíquia del 1361

la Barcelona desconeguda 

Amb un total de 
17 hectàrees d'extensió 

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

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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SANT ANDREU/ Passejant per la plaça d'Or-
fila, 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 Bar-
celona 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 inter-
canvis comercials de pagesos i venedors
ambulants. Naixia així la bonica plaça por-
ticada 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 por-
xades en què, posteriorment, s’hi recolza-
rien 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 ambu-
lants que s’instal·laven a la plaça del Mercadal,
el mercat té unes dimensions relativament
modestes. L’atmosfera familiar i el tracte pro-
per 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 comer-
ciants ambulants i molts en representen la
quarta o la cinquena generació familiar. 

El temps s’atura al nucli antic 
del barri del Mercadal

Un poema visual de Joan Brossa
i un velòdrom excepcional

HORTA –GUINARDÓ/ Lletres A, siguin sen-
ceres o trencades; signes de puntuació dis-
seminats 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 tra-
vés 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 lle-
tra A de 12 metres d'alçada, que fa de porta
d'entrada al poema. És el començament.
Aquest inici dona pas als entrebancs i des-
envolupament de la vida, que aquí pren
forma de signes de puntuació. Així, els punts,
les comes, els parèntesis i els signes d'inte-
rrogació 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 Collse-
rola, 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 Fran-
cesc Rius, van tenir la col·laboració de l’espe-
cialista alemany Herbert Schürmann. L’any
1984, la instal·lació va rebre el prestigiós
premi FAD d’Arquitectura.

Parc de Cervantes:
l’esclat de les roses

Roses vermelles, grogues o bla-
ves, rosers enfiladissos o en mi-
niatura. 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.

PETIT MUSEU A L’AIRE LLIURE
Al barri de Pedralbes, el Parc de
Cervantes ens saluda només en-
trar a Barcelona per l'Avinguda
Diagonal. Una imatge plena de
verd i color en una zona enjardi-
nada d'unes 9 hectàrees d'exten-
sió que amaga tot un petit museu
a l'aire lliure. 

Es tracta d'una preciosa col·lec-
ció de roses que ofereix una cu-
riosa 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 pèr-
gola. Acull anualment, des del
2001, un concurs internacional de
roses on es presenten noves espè-
cies que passen a engrossir l'aco-
lorida col·lecció. 

Acompanyant els rosers, al
parc també hi trobem nombro-
ses 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 ide-
als per passejar i practicar esport
o, simplement, contemplar la na-
tura en plena ciutat.

Les Corts

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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Més temps per demanar
rebaixes als lloguers

CRISI4L’Ajuntament ha allargat
fins al 3 de novembre el període
per presentar sol·licituds per op-
tar a les ajudes municipals per a
les rebaixes del lloguer dels locals
comercials afectats per la crisi pro-
vocada per la pandèmia.

Les ajudes les poden dema-
nar els propietaris de locals co-
mercials de menys de 300 me-
tres quadrats on hi hagi negocis
que van haver de tancar durant
l’estat d’alarma. La subvenció
serà de 600 euros si els propie-
taris rebaixen el lloguer entre un
25 i un 50% i de 1.200 euros si la

rebaixa és superior al 50%. Per
tal que els propietaris dels locals
comercials puguin acollir-se a l’a-
juda, els contractes de lloguer
hauran d’estar vigents des d’a-
bans de l’estat d’alarma. 

Des de l’Ajuntament afir-
men que la mesura ha de servir
per “protegir, donar suport i fa-
cilitar el manteniment del co-
merç de proximitat de la nostra
ciutat” i, al mateix temps, “actuar
com a incentiu i reconeixement
perquè els propietaris contri-
bueixin a la continuïtat de l’ac-
tivitat comercial.

BARS I RESTAURANTS4L’anun-
ci de la Generalitat fet el passat 1
de setembre, que va tornar a li-
mitar l’aforament dels bars i res-
taurants i les seves terrasses du-
rant dues setmanes, va revoltar el
sector de la restauració. Ara les
restriccions s’han prorrogat fins a
finals de setembre.

Des del Gremi de Restauració
de Barcelona han criticat dura-
ment les mesures, que qualifiquen
“d’ocurrències”. Concretament,
la Generalitat limita l’aforament

dels bars i restaurants de la ciutat,
amb les terrasses incloses, al 50%.
En el cas de les terrasses, la Ge-
neralitat estableix que hi ha d’ha-
ver dos metres de separació entre
les taules, mentre que a l’interior
dels locals la distància mínima en-

tre taules ha de ser d’un metre i
mig i no es permeten els grups de
més de 10 persones.

“DESOBEIR”
La situació ha provocat que el pre-
sident del Gremi de Restauració,
Roger Pallarols, hagi parlat “d’ar-
bitrarietat” per part del Govern i,
fins i tot, hagi dit que “ens estan

obligant a desobeir per sobreviu-
re”. Segons Pallarols, durant la
pandèmia les terrasses “han es-
devingut la taula de salvació de la
restauració i un dels pocs espais de
sociabilitat permesos”. Ara, con-
sidera el president del Gremi,
“estem tornant als moments més
foscos de la desescalada i tot ple-
gat sense cap mena de diàleg”.

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

Els restauradors, molt crítics
amb les restriccions del govern

El Govern prorroga
les limitacions als bars
i restaurants fins 
a finals de setembre

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

Petit comerç | Nova taxa a grans plataformes digitals
El consistori ha anunciat que presentarà abans que acabi l’any una nova taxa a les grans

plataformes digitals que fan la competència al petit i mitjà comerç. L’Ajuntament justifica la
taxa perquè aquestes plataformes estan “perjudicant de forma greu” el comerç de la ciutat. 



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

11 | 

líniaSantMartí.catSetembre 2020



Atletisme | El districte, protagonista de la Cursa de la Mercè
Un circuit de 5 quilòmetres entre l’avinguda del Litoral i les pistes d’atletisme de la Mar
Bella seran l’escenari de l’edició 2020 de la Cursa de la Mercè. La prova se celebrarà els

dies 19 i 20 d’aquest mes amb un màxim de 1.500 participants en cada un dels dies.

L’inici del curs és a tocar per a
l’Handbol Sant Martí i l’Handbol
Poblenou. Els dos conjunts del
districte tornaran a estar en di-
ferents categories (Plata i Primera
Estatal, respectivament) i ultimen
els detalls de cara a les seves es-
trenes competitives.

L’arrencada del conjunt de
Lorenzo serà el pròxim diumen-
ge 27 a les 12 del migdia en un es-
cenari conegut, el Pitiu Rochel
d’Alacant, on jugarà contra l’Spor-
ting Alicante. Els de la Verneda
formen part del grup A de la Di-
visió de Plata i jugaran el primer
partit com a locals el dissabte 3
d’octubre contra el Lalín. La pri-
mera volta acabarà a finals de no-
vembre a casa contra el Barça B,
qui també serà l’últim rival en
aquesta primera fase del curs.

A partir del mes de març, en
funció de la classificació del con-
junt lila seu grup (de primer a cin-

què o de sisè a desè), hi haurà més
partits, en els quals es decidirà si
els de Rueda mantenen la cate-
goria, lluitar per intentar acon-
seguir un altre ascens o baixen.

EL 4-O, DEBUT A PRIMERA
Qui també té el full de ruta del
curs 2020-21 definit és el Poble-
nou de David Vilella i Haritz Sal-
vadó. El conjunt poblenoví es
posarà en marxa el primer cap de

setmana del mes que ve (per ser
exactes, el diumenge 4) amb una
exigent visita a la pista de l’Hand-
bol Esplugues. El primer partit a
casa serà la setmana següent,
contra l’Handbol Sant Cugat.

La configuració de la Prime-
ra Estatal no canvia respecte del
curs passat; el Poblenou torna al
grup D de la categoria, i els dos
primers de cada grup accediran
a la lluita per l’ascens a Plata.

La plantilla 2020-21 del Sant Martí. Foto: Mimi Graphic Designer / HSM

Compte enrere per al retorn
de les lligues d’handbol

Pau Arriaga
SANT MARTÍ

El CN Poble Nou ja coneix 
el calendari del curs 2020-21

Des de principis d’aquest
mes, el CN Poble Nou ja
coneix el calendari de la

Primera Divisió 2020-21. Els po-
blenovins han quedat enqua-
drats al grup B de la categoria
(per primer cop, la segona màxi-
ma categoria del waterpolo esta-
tal es divideix en dos grups de vuit
conjunts cadascun), que es po-
sarà en marxa l’últim cap de set-
mana del mes d’octubre (falta

veure si serà dissabte o diumen-
ge d’aquell mes) a la piscina del
CN Molins de Rei.

La resta de rivals contra els
qui es veurà les cares l’equip que
entrena Yuri Colet en aquest any
històric en el qual l’equip ha pu-
jat de categoria seran el CN la La-
tina, el CN Montjuïc, el Claret As-
kartza basc, el Waterpolo Caste-
lló, el CD WP Málaga i el CN
Caballa de Ceuta.

El Júpiter debutarà el dia
4 d’octubre al camp del Rubí

El projecte 2020-21 del
Júpiter de Javi Cuesta
es posarà en marxa el

diumenge 4 d’octubre al camp de
la UE Rubí. El conjunt de Javi
Cuesta és un dels equips del
subgrup 1B de Primera Catalana,
i s’ha posat com a objectiu as-
cendir a Tercera Divisió.

El primer partit a la Verneda
serà una setmana més tard, con-
tra el CF les Franqueses. La pri-
mera volta s’acabarà el 22 de no-

vembre amb la visita del Sabadell
Nord, equip contra qui els gris-
i-grana clouran la primera fase de
la competició.

La classificació final d’aquest
primer tram determinarà el seu
pas als dos subgrups d’ascens
(del primer al quart classificat de
cada subgrup de la primera fase)
o als quatre subgrups de per-
manència (del cinquè al desè
classificat), també amb compe-
tició a doble volta.

| 12
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Què passa en una relació amorosa, es-
table però encara relativament jove,
quan un dels dos pren una decisió uni-
lateral que afecta directament el futur de
la parella? Això es planteja Marta Orriols
a la seva nova novel·la, que veurà la llum
aquest mes de setembre després dels
èxits d’Anatomia de les distàncies curtes i
Aprendre a parlar amb les plantes.

Llibres

Dolça introducció al caos
Marta Orriols

L’Aurora (Lolita Flores) i l’Emma (Sara
Moraleda) són una mare i una filla molt
unides, però amb punts de vista molt di-
ferents sobre la vida. L’Aurora, que és ví-
dua i manté un idil·li amb un astronau-
ta retirat, vol decidir sobre la vida de la
seva filla. L’Emma, jove i rebel, té un
promès que no agrada a la seva mare. 

Al teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La fuerza del cariño
Magüi Mira

“El cinquè disc d’Els Amics marca un
abans i un després definitiu”. Aquesta fra-
se sobre l’àlbum El senyal que esperaves
es pot llegir a la pàgina web del grup. Pot-
ser ho diuen perquè és el primer disc que
publiquen com a trio, després que Eduard
Costa deixés la banda fa gairebé dos anys.
El que està clar és que és una de les es-
trenes més esperades de la temporada.

Música

L’últim paper al cinema de Rosa Maria Sar-
dà, que va morir el juny passat, és el d’a-
questa pel·lícula d’Ángeles Reiné: Salir del
ropero. L’estrena d’aquest film, que arri-
ba ara perquè es va haver de posposar
per la pandèmia, ha esdevingut una
mena d’homenatge a l’actriu. Completen
el repartiment David Verdaguer, Veróni-
ca Forqué i Ingrid García-Jonsson.

Pelis i sèries

Salir del ropero
Ángeles Reiné

El senyal que esperaves
Els Amics de les Arts

Festa de la Cervesa
Contra tot pronòstic, la setena edició de la Festa de la

Cervesa del Poble Espanyol de Barcelona continua enda-
vant. Programada del 18 al 27 de setembre, aquesta serà
l’entrega més especial de la festa des de la seva creació,

però mantindrà un tret important: l’entrada serà gratuïta
per als residents a Catalunya, tot i que caldrà reservar-la

prèviament per internet i l’aforament serà limitat. També
s’han augmentat els espais de celebració per tal d’evitar

aglomeracions. Sigui com sigui, hi haurà quinze varietats
de cervesa, menjar alemany, música en directe i tallers.

P A U  G A S O L

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans noms del bàsquet
Va ser el primer espanyol a guanyar un anell de l’NBA

Famosos

Ha sigut pare per primer cop
Li ha posat Elisabet Gianna a la seva filla, per Gianna Bryant

Allau d’afecte
El record a Kobe Bryant i la seva filla ha emocionat molt

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| RPG Maker MV
RPG Maker MV permet als jugadors crear el seu propi joc de rol a la Nintendo

Switch o a la PS4 i després compartir les seves creacions en línia amb la comunitat.

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia

El 6 de juliol de 1980 va néixer una estrella del bàs-
quet a Barcelona. Una estrella que creixeria a Sant

Boi de Llobregat, jugaria al primer equip del Barça i
acabaria fent el salt a l’NBA amb només 21 anys.

Aquest va ser l’inici de la llegenda de Pau Gasol, un
dels noms més internacionals del bàsquet català. El

gran dels germans Gasol ha jugat als Memphis
Grizzlies, a Los Angeles Lakers i als Chicago Bulls, en-

tre d’altres, i l’any 2009 es va convertir en el primer
espanyol a aconseguir un anell de l’NBA. Aquesta

fita la va assolir als Lakers de la mà del seu company
i inseparable amic Kobe Bryant, que va morir el pas-
sat mes de gener en un accident d’helicòpter. L’em-

premta de Bryant en la vida de Gasol és tan gran
que el català, que acaba de ser pare per primer cop,

li ha posat a la seva filla Elisabet Gianna. Gianna
Bryant era el nom de la filla de Black Mamba que

també va morir en aquell tràgic accident.  
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ES POT

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

DIA D

DECIDEIX-TE

RECOMPENSES

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

i SALUT

Setembre és un bon mes per proposar-se nous reptes, i
deixar de fumar sempre és un bon propòsit. A més, com ja
va passar en el seu moment amb l’entrada en vigor de la

llei antitabac, la prohibició de fumar a l’exterior quan no hi
hagi distància de seguretat pot ser una bona excusa per pren-
dre la decisió d’eliminar el tabac de la teva vida.

Tot i que no és un objectiu fàcil, és del tot possible: més de
la meitat de les persones que fumen aconsegueixen deixar-ho
definitivament, segons l’Institut Català de la Salut (ICS). Perquè
en siguin encara més, l’ICS ofereix un seguit de consells que
comencen per decidir-se. Pot semblar obvi, però estar-ne con-
vençut és el més important. Per això, atura’t a pensar per què
fumes i per quines raons hauries de deixar-ho (n’hi ha milers)
o calcula quants diners t’estalviaries si ho deixessis. En la ma-
teixa línia, segons el Programa Atenció Primària Sense Fum
(PAPSF), és primordial marcar-se una data pròxima com a Dia
D i pot ser útil comunicar-ho a amics i familiars. A partir d’a-
quest dia, cal que et mantinguis ocupat i que et regalis “re-
compenses alternatives al tabac”. I, per descomptat, si veus
que necessites ajuda, consulta un professional sanitari.

Consells per deixar de fumar

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

Les claus

Escull una data pròxima en el calendari com a Dia D per deixar 
de fumar de cop i comunica-la a familiars i amics perquè t’ajudin

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