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

Segons les dades que publi-
cava recentment la Diputació de

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

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

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

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

El director d’Amics de la
Gent Gran també remarca que el
maltractament contra els avis
molts cops queda invisibilitzat i

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

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

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

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

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

Els cops més invisibles 
» Els maltractaments a la gent gran han augmentat considerablement durant el confinament

» Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran són una eina clau per detectar aquestes situacions

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

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

Júlia Gamissans
BARCELONA

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

per @ModernetdeMerda

Els desesperats

Som com les onades de calor o les lle-
vantades catastròfiques. Les polèmi-
ques sobre l’ús del català cada vegada
són més freqüents i cada cop arriben
més polaritzades i agres. Sovint queden
limitades a Twitter, però creixen amb
una força destructiva (i autodestructi-
va) impressionant.

No entraré en el debat sobre Dra-
ma (sèrie amb una Elisabet Casanovas
novament radiant, per cert), perquè el
que m’ha marcat més no són les opi-
nions d’uns i altres, sinó el
context social en què ja s’es-
tan produint aquesta mena
de debats.

El context és el de l’ab-
soluta desesperació dels
parlants d’una llengua que
mor. És un context conta-
minat pel no poder més, per la impo-
tència de veure com la llengua s’esco-
la per mil forats i com cada vegada que-
den menys mans per tapar-los.

Els catalanoparlants implicats ac-
tivament en la supervivència del cata-
là (una minoria) ens trobem en tal punt
destrès sentimental que ens deixem en-
dur per les entranyes i ens veiem amb
la necessitat de denunciar cada mínim
forat de més que aparegui en l'enorme
colador, perquè ens sembla mentida
que encara puguin néixer nous forats
cada dia. I ens aboquem a la crítica amb
més o menys encert argumental perquè

el català se'ns mor als braços i en
aquestes situacions no pretens ni tan
sols ser brillant clamant al cel, només
desitges desesperadament que la cria-
tura respiri.

Som aquí, amb la criatura als bra-
ços. I per això som durs, desagradables,
poc atractius. Perquè la situació és tan
crítica –i les opcions de capgirar la si-
tuació, tan poques– que només ens
queda compartir amb una ràbia a ve-
gades imprecisa la desesperació, la

sensació de solitud, i esperar que el crit
de socors alteri alguna consciència en-
tre els catalanoparlants despreocu-
pats. Però no les altera. I no només no
les altera, sinó que moltes vegades en-
cara les aïlla més de nosaltres.

Però avui no penso culpar-nos, per-
què estem parlant de la possible mort
de la nostra llengua, de bona part de la
nostra cultura, i només faltaria que
sempre haguéssim de fustigar-nos per-
què cridem massa en no notar el pols
a la criatura. No escric això per con-
demnar la desesperació ni la manera
com s’expressa. Crec que és més urgent

condemnar la fredor i la inacció d’a-
quells que es limiten a observar-nos i
a subratllar-nos aquesta desesperació.

“Estan desesperats”, diuen quan
una Vilallonga de torn parla. Sí, ho es-
tem. La nostra llengua, la teva, se’ns
mor. I això ens fa més inestables i ter-
riblement emocionals. I a la desespe-
ració que ens genera aquest ocàs mil·le-
nari encara hi hem de sumar el vostre
tuit en què –en aquesta mateixa llen-
gua!– us limiteu a remarcar que estem

desesperats. Ho remar-
queu, a més, des d’una visió
normalment partidista i de
batalla curta, utilitzant la
llengua per combatre les
vostres fòbies polítiques.

Sento molta pena per
nosaltres i per aquesta llen-

gua que de mica en mica es va consu-
mint. No estem sabent o volent salvar-
la millor. Però encara sento més pena
–i incomprensió– pels que, en una
emergència com la que estem patint, se
centren a denunciar la desesperació dels
altres i, de retruc, convertir en víctima
la tercera o quarta llengua més parla-
da del món. En una cruïlla tan delica-
da, han decidit asseure’s al marge per
ridiculitzar els que vivim desesperats
per la situació de la nostra –la seva–
llengua. La nostra –la seva– cultura. La
nostra –la seva– història. I això és, en-
tre moltes altres coses, desesperant.

Sento molta pena per nosaltres 
i per aquesta llengua que de mica 

en mica es va consumint

Dijous, Fernando Si-
món anuncia que la

Generalitat valora confi-
nar Lleida. La Conselleria ho nega. Di-
vendres, la consellera diu que no es
confinarà. Molta gent marxa de va-
cances o de cap de setmana. Dissabte
confinen. Algú em pot explicar què ha
passat?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Acabamos de hacer los
cálculos de lo que ha

costado hacer un repor-
taje solo en kilometraje, peajes y par-
king: 155,02 euros. Sin contar horas de
trabajo ni dietas. Es decir, el periodis-
mo freelance que haga algo que no sea
a base de llamadas lo hace, de entra-
da, perdiendo pasta.

@17Mn

¿De verdad es critica-
ble que el presidente

del Gobierno de un es-
tado aconfesional no participe en un
acto organizado por la Conferencia
Episcopal? La misma, por cierto, que
apoyó la manifestación de junio de
2005 contra la legalización del matri-
monio entre personas del mismo sexo.

La gent del Segrià no
ha fet les coses més ma-

lament que la resta de
catalans en aquest desconfinament. Se-
ria una conclusió injusta i errònia. Cal
posar el focus en les activitats profes-
sionals al camp i en indústries agroa-
limentàries. El problema rau aquí, so-
bretot.

@AlvarLlobet@joseramonpatter@evapelegri_

Els semàfors

Casa Buenos Aires
Els veïns que ocupen la Casa Buenos Ai-
res han vist com la seva reivindicació ha
tingut recompensa i finalment l’Ajunta-
ment expropiarà l’edifici. Tot i això, han
deixat clar que no permetran que se’ls
desallotgi mentre dura tot el procés. 

pàgina 8

Albert Batlle
El regidor no va garantir, durant la cele-
bració de l’últim Consell Plenari, que aca-
bi el mandat al capdavant de la regidoria.
Batlle es va postular fa uns dies per lide-
rar una candidatura del centredreta cata-
lanista a les pròximes eleccions catalanes. 

pàgina 8

Ajuntament
L’Ajuntament ha anunciat que la plaça
Catalunya serà l’epicentre de la majoria
d’activitats de la campanya nadalenca

d’enguany. La regidora Ballarín ha afir-
mat que es volen “generar el màxim de

vincles possibles amb el comerç”. 
pàgina 12
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Creixen els casos de coronavirus 
a Sants-Montjuïc i a Sarrià-Sant Gervasi1

2
Marc Fernández no seguirà
a la banqueta del CP Sarrià

En marxa les obres d’un tram
del nou carril bici de la Via Augusta

JxCat exigeix que el projecte
de la biblioteca de Sarrià tiri endavant

#RecuperemElsCarrers 
es concentra a la plaça de Sarrià

El + llegit líniasarrià.cat
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Safata d’entrada

Els tres grans estats del món –els
EUA, amb Donald Trump; Rússia,
amb Vladímir Putin, i la Xina,
amb Xi Jinping– estan en mans
d’uns megalòmans. Trump, que
passa per alt qualsevol mesura de
prudència; Putin que canviant la
constitució aconsegueix ser reele-
git per poder comandar el seu país
fins a l’any 2026, i Xi Jinping, que
condueix amb mà de ferro la Xina,
que és una dictadura que no ad-
met la discrepància, amb un sis-
tema econòmic mixt, entre comu-
nisme i capitalisme, ben estrany.

Davant d’aquest panorama,
apareix una figura en la política
europea que és i serà un referent
de la democràcia: Angela Merkel.
Durant els pròxims sis mesos os-
tentarà la presidència europea, a
veure si posa ordre i aconsegueix
que en l’actual crisi econòmica i
social el resultat sigui equilibrat,
sense deixar cap estat de la UE ar-
raconat, i aturar les derives auto-
ritàries en alguns estats perquè re-
baixin el to populista ultradretà.
D’altra banda, la ministra de De-
fensa alemanya ha dissolt una fac-
ció d’una unitat d’elit de l’exèrcit
per tenir molts dels seus membres
involucrats en grups d’extrema
dreta, i haver “distret” explosius i
armes de l’arsenal de l’exèrcit.
Algú es pot imaginar que a Espa-
nya es fes el mateix amb els ultra-
dretans de l’exèrcit, Guàrdia Civil,
Policia Nacional i altres personat-
ges que exalten el general Franco?
Potser quedarien quatre gats.
També estaria bé que es depures-
sin els ultradretans infiltrats als
Mossos d’Esquadra. 

Angela Merkel, un exemple de
dirigent que creu en la democrà-
cia, ens dona un bri d’esperança.

Esperança
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

El municipi de Pinell de Brai (Terra Alta) s’ha fet viral per plantar
cara al feixisme de Vox. Diversos militants d’aquesta formació
van arribar al poble en cotxe per assistir a un acte, però un

grup de veïns va començar a travessar un pas de vianants de forma
constant, d’un cantó a l’altre, impedint que els vehicles avancessin.

Prohibit fer servir desodorant al transport públic. Aquesta
és la curiosa mesura que ha anunciat l’autoritat que regula
els tramvies i autobusos de Berlín a través de Twitter, amb

l’objectiu que les olors corporals convencin els passatgers de fer
servir correctament la mascareta durant els trajectes.

Les autoritats sanitàries xineses han confirmat un cas de pesta
bubònica a la Regió Autònoma de Mongòlia Interior. També
han establert l’alerta de nivell 3 a la zona per prevenir els con-

tagis i controlar els possibles brots. Per ara, només hi ha un pacient
ingressat i està estable. Veurem com va la segona meitat de l’any...

Estar tan tranquil al teu bar i, de sobte, veure que el sostre
cau. És el que li ha passat al propietari d’un establiment de
Terrassa, que afortunadament no ha patit cap ferida greu.

Però, com pot ser que un sostre caigui? Pel pes d’una piscina que
un veí havia instal·lat al seu terrat, sense tenir en compte el risc.

Alguns nens neixen amb un pa sota l’aixella i d’altres, amb el
DIU de la seva mare a la mà. És el cas d’un nadó que ha nas-
cut al Vietnam subjectant el dispositiu que, dos anys enrere, la

seva mare s’havia fet implantar precisament per no quedar-se em-
barassada. Sembla que no va funcionar.

A les xarxes

@joeldiazbrah: Us imagineu ser clients ha-
bituals d’una empresa, encarregar-li un ser-
vei i que el resultat d’aquest servei vagi con-
tra els vostres interessos? Bartomeu tampoc.

@Cel_Mu: La culpa no és dels temporers,
la culpa és de les administracions i les em-
preses que posen els beneficis per sobre
de la vida.

#LleidaConfinada

@inarobles13: Juan Carlos cobraba
160.000 €/año. Por tanto, estuvo 722 años
ahorrando para regalar 65 millones a Co-
rinna. Eso, o los Borbones son unos ladrones.

#65MilionsPerGratitud #AuditoriaDelBarçagate

Ganas locas de quedarme 
per Mani Martínez

Tras nueve meses de prisión
preventiva, acaban de dejar en li-
bertad (en espera de juicio) a
Ibrahim Afquir i Charaf Fadlao-
ui, acusados de desorden públi-
co, atentado contra la autori-
dad y lesiones y daños, por haber
participado en las manifestacio-
nes contra la sentencia del juicio
del Procés. La Fiscalía les pide
nueve años de prisión y multas de
7.200 euros (sí, nueve años).

Los siete primeros acusados
de terrorismo en la operación Ju-
das están también en libertad
pese a la gravedad de los cargos
imputados.

Esther, Sònia, Rafael i Que-
ralt Casoliva siguen a la espera de
juicio también por terrorismo.

La semana pasada acusaron
también de terrorismo a David
Budria i Clara Borrero, deján-
doles también en libertad pese a
ser presuntos terroristas.

En estos días también quedó

listo para sentencia el juicio a Tra-
pero, que sigue en espera de re-
solución. La Fiscalía pide diez
años de cárcel por Sedición.

También esta semana, Ciu-
dadanos, PP y Vox anuncian
que no permitirán que las con-
denas de los nueve activistas y
presas y presos políticos pasen a
tercer grado...

Esta es la famosa normalidad
del Estado y del Gobierno más
progresista de la democracia es-
pañola, cuya Fiscalía sigue acu-
sando de terrorismo a decenas de
personas sin haber una sola víc-
tima ni atentado.

Decenas de personas exilia-
das y juicios abiertos constante-
mente con causas inverosímiles
que significan cárcel, inhabilita-
ciones, deportaciones y vidas
truncadas por defender un de-
recho universal.

Unas ganas locas de que-
darme en esta España, oiga.
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Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,

amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

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

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

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

L’ESCORCOLL POLICIAL 
AL CONSELL ESPORTIU

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

Foto: Eduardo Corria
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Sarrià-Sant Gervasi

L’Ajuntament expropiarà 
la Casa Buenos Aires

PATRIMONI4L’Ajuntament ex-
propiarà l’edifici històric de Vall-
vidrera conegut com a Casa Bue-
nos Aires per tal que sigui un
equipament per a la gent gran. 

El procés d’expropiació re-
querirà una modificació del Pla
General Metropolità, que haurà de
tirar endavant amb el suport de la
majoria del ple i que ja s’està par-
lant amb ERC. L’1 de juliol la ti-
nenta d’alcaldia Janet Sanz va
explicar als veïns que lluiten per la
preservació de l’edifici que la in-
tenció és fer-hi pisos per a gent
gran i diferents espais polivalents
per als veïns. Al mateix temps,
també està previst que als te-

rrenys del costat s’hi facin habi-
tatges per a joves.

DESALLOTJAMENT
Aquest procés, que pot durar dos
o tres anys, no evita que el possi-
ble desallotjament dels veïns que
ocupen i gestionen l’edifici s’atu-
ri. De fet, les entitats del barri han
denunciat que “qualsevol opció
que passi per deixar buit l’edifici
no respondrà a les necessitats
del barri”. L’Ajuntament ha de-
manat a la propietat, la congre-
gació religiosa dels Pares Paüls,
que permeti que els veïns se-
gueixin impulsant els projectes
que tenen en marxa a l’edifici. 

Batlle admet que no sap 
si serà regidor tot el mandat
POLÍTICA4El Consell Plenari
del 7 de juliol va servir per
comprovar que, novament, el
futur del regidor del Districte,
en aquest cas Albert Batlle, tor-
na a ser motiu de debat, tal com
va passar el passat mandat.

Durant la sessió, Batlle va
respondre amb molta contun-
dència les crítiques de l’oposi-
ció, després que diferents par-
tits li preguntessin sobre l’opció
que faci el salt a la política na-
cional. “No permeto lliçons de
dedicació o no dedicació. Qui
em coneix sap com m’hi he de-

dicat”, va afirmar Batlle visi-
blement molest. Tot i això, va
acabar admetent que no sap si
acabarà el mandat quan va afir-
mar el següent: “Estiguin tran-
quils que mentre estigui aquí,
que no sé si serà tot el mandat,
m’hi dedicaré”.

Cal recordar que Batlle es va
postular fa pocs dies com a pos-
sible candidat d’Units per Avan-
çar en unes eleccions al Parla-
ment amb la voluntat de fer de
contrapès a l’independentisme i
amb una oferta política que en-
globi el centredreta catalanista. 

JxCat exigeix que la biblioteca
de Sarrià tiri endavant

EQUIPAMENTS4Junts per Cata-
lunya ha exigit al govern munici-
pal un compromís ferm per fer la
biblioteca de Sarrià, un equipa-
ment que consideren “prioritari”.

En una roda de premsa cele-
brada a la plaça de Sarrià, a davant
del solar on està previst que es faci
la biblioteca, Jordi Martí, portaveu
de la formació a l’Ajuntament, va
afirmar que la reivindicació és
per a un “equipament bàsic, dels
més importants del barri i per a tot

el districte”. Martí va ser molt crí-
tic amb el regidor Albert Batlle, del
qui va dir que “si es veu incapaç de
tirar endavant aquests compro-
misos que plegui i deixi pas a un al-
tre regidor que sigui capaç”.

En paral·lel, Martí va criticar
l’acte previst per al 23 de juliol on
el govern municipal vol mostrar el
seu compromís amb la biblioteca.
“El govern vol fer un acte reivin-
dicatiu d’una cosa que només de-
pèn d’ells”, va afirmar.

Via Augusta | Obres per un tram del nou carril bici
Les obres per fer el primer tram del carril bici de la Via Augusta, el que arriba fins a
Riera de Cassoles, ja estan en marxa. El tram que va fins a la plaça Molina encara no 
té data d’inici. Des de Bici Augusta reclamen que el carril cobreixi tota l’avinguda.

EQUIPAMENTS4Un dels espais
sarrianencs més emblemàtics i
històrics, el Centre i Teatre de Sa-
rrià, que justament l’any que ve
celebra el seu 125è aniversari,
passa per un moment molt com-
plicat a causa de la paralització
provocada per la crisi del coro-
navirus. Els seus responsables
han llançat un crit d’alerta sobre
les dificultats que estan patint i
han posat en marxa una cam-
panya de suport i donacions per
mirar de remuntar la situació.

“La crisi actual ens ha debi-
litat molt i ara mateix vivim un
moment molt delicat”, expli-
quen des del Centre i Teatre de
Sarrià. L’espai el gestiona una
entitat sense ànim de lucre i tira
endavant gràcies als seus socis.
Tot i la complexitat del mo-
ment, la presidenta, Montse
Morera, es mostra optimista i en
declaracions a Línia  Sarrià
afirma que està convençuda de
“revertir” la situació.

Morera explica que el fet
d’haver hagut de suspendre tota
la programació des del 15 de
març ha estat un cop molt dur.
Tot i això, afirma que no con-
templa haver de tancar en els
pròxims mesos perquè “la cam-
panya de donacions està fun-
cionant molt bé”. En aquest sen-
tit, Morera remarca que els so-
cis estan donant la cara per sal-
var l’històric espai.

D’altra banda, el Centre i Te-
atre de Sarrià també té pendent
la firma d’un conveni per als
pròxims anys amb el Districte
que estava previst per al passat
mes de juny però que de mo-
ment no arriba. Per últim, Mo-
rera també destaca el suport de
la parròquia, propietària de l’e-
difici, perquè aquest pilar cul-
tural i social de Sarrià segueixi
celebrant anys.

El futur del Teatre de Sarrià no està garantit. Foto: Arxiu

Campanya del Teatre de Sarrià
per intentar salvar-se

» La crisi del coronavirus ha deixat l’espai en una situació complicada
» La presidenta, Montse Morera, és optimista i diu que no tancaran
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Entitats del districte demanen un Pla Social per combatre els efectes de la pandèmia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reclamen solucions per 
als acomiadats de Nissan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una cinquantena
de veïns protesten
contra el 5G

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

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

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

La seu de la FAVB
recupera els seus
horaris habituals

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

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

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

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

vulnerabilitat de les persones i de
les famílies”.

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

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

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

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

veïns en líniaveïns en línia
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NADAL4La plaça Catalunya serà
l’epicentre nadalenc de la ciutat,
ja que enguany acollirà una part
important del Festival Nadal
Barcelona, que es farà entre el 18
i el 30 de desembre. Les activitats
seran familiars i, en el cas de la
plaça Catalunya, estaran rela-
cionades amb el comerç, la res-
tauració i amb el fet que la ciutat
tingui la Capitalitat Mundial de
l’Alimentació Sostenible el 2021.

La programació es dividirà en
franges horàries per fer una di-
visió en trams d’edat. Al matí serà
el torn del públic infantil i fami-
liar, mentre que al vespre es pro-
gramaran la música en viu i les
arts escèniques. A la nit hi hau-
rà un únic espectacle de gran for-
mat que ocuparà els tres escena-
ris que hi haurà. Aquests esce-
naris estaran pensats per ser-ne
un de sol de molt gran que co-
brirà tot l’espai interior de la
plaça. A la part exterior s’hi farà
la Fira de Comerç Solidari.

Així doncs, la plaça Catalun-
ya s’afegirà per primer cop a la
resta d’espais del centre de la ciu-

tat que s’il·luminaran, com són la
Via Laietana, la plaça Urquinao-
na, i els carrers d’Aragó, Bal-
mes, el Paral·lel i la Gran Via.

D’altra banda, els eixos co-
mercials dels diferents barris de
la ciutat acolliran més d’un cen-
tenar d’activitats amb diferents ei-
xos temàtics, com ara la cultura,
la ciència o l’esport.

Durant la presentació de les
activitats, la regidora de Comerç,
Montserrat Ballarín, va expli-
car que l’objectiu és que la plaça
Catalunya “sigui un espai molt
atractiu culturalment i que pugui
dinamitzar el comerç”. Ballarín
va afegir que es “generaran el
màxim de vincles possibles amb
el teixit comercial”.

La plaça Catalunya serà l’epicentre nadalenc de la ciutat. Foto: Arxiu

La plaça Catalunya acollirà 
gran part dels actes nadalencs

Ampliació de terrasses |Pròrroga fins al desembre del 2021
L’Ajuntament ha prorrogat fins al desembre del 2021 el procés per demanar autoritza-
cions per ampliar les terrasses de bars i restaurants. El govern ha rebut més de 4.800
sol·licituds però només n’ha aprovat 689. ERC ha parlat de “mala gestió i ineficiència”.

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

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

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

els hàbits de consum, ja que ha
impulsat la digitalització i el co-
merç electrònic.

En paral·lel, Chacón també
creu que ara els negocis patiran
la caiguda de la demanda a
causa de la “disminució del po-
der adquisitiu” de la ciutadania,
una situació que arribarà des-
prés del tancament de tres me-
sos que molts comerços han pa-
tit. Per últim, la consellera con-
sidera que aquesta crisi és molt
diferent de la del 2008 i que ara
farà falta “una despesa pública
sense precedents”.

Chacón, en una compareixença al Parlament. Foto: Aina Martí/ACN



Una de les notícies més espera-
des pels clubs, entre ells el CP Sar-
rià, ja és oficial: la temporada fut-
bolística 2020-21 es posarà en
marxa el primer cap de setmana
del mes d’octubre.

La decisió es va prendre du-
rant la Junta Directiva d’aquest
mes de la Federació Catalana de
Futbol (FCF) celebrada el passat
dimarts 7, i afecta totes les com-
peticions des de Primera fins a
Quarta Catalana masculina, de
Preferent cap avall en el cas de les
categories femenines i tot el fut-
bol base, des de futbol 5 fins a fut-
bol 11 en les categories que no or-
ganitzi la Federació Espanyola.

El mateix criteri és aplicable
a totes les competicions de futbol
sala; la Divisió d’Honor i les lli-
gues de Primera masculina i fe-
menina també arrencaran el pri-
mer cap de setmana d’octubre,
mentre que per veure l’inici de la

resta de categories (sèniors i de
formació) caldrà esperar dues
setmanes més.

ALBERTO LÓPEZ, NOU TÈCNIC
El CPS, doncs, ja sap que el dia 3
o 4 d’octubre tornarà a la com-
petició (serà gairebé set mesos
després de l’aturada)... i ho farà
a les ordres d’Alberto López, que
el passat 16 de juny era anunciat
com el nou màxim responsable

del conjunt parroquial, en sub-
stitució de Marc Fernández. 

L’entrenador té experiència a
les categories inferiors de clubs
com la UE Cornellà i l’AE Prat,
però també ha dirigit al Terlen-
ka (a Tercera Catalana) i al CF
Can Buxeres (a Segona Catalana,
categoria en la qual juga el CPS).
La pretemporada de l’equip,
doncs, podria posar-se en marxa
a mitjans del mes que ve.

López és el nou entrenador del primer equip. Foto: Twitter (@AlbertoLoGue)

El CP Sarrià començarà el curs 
a principis del mes d’octubre

Pau Arriaga
SARRIÀ

Ajudes |Volen que Colau comparegui en Comissió extraordinària
Els portaveus dels cinc grups de l’oposició (JuntsxCat, ERC, Cs, PP i Barcelona pel Canvi) van

registrar a principis d’aquest mes una petició perquè l’alcaldessa Ada Colau comparegui en una
Comissió extraordinària per acordar les ajudes per als clubs per superar la crisi de la Covid-19.

El CT Barcino, campió 
de Catalunya cadet femení 

El primer títol de des-
prés de la pandèmia; l’e-
quip cadet femení del
Club Tennis Barcino va

proclamar-se, el primer cap de
setmana d’aquest mes, campió de
Catalunya després de derrotar en
la final el CE Laietà del barri de
la Maternitat i Sant Ramon del
districte de les Corts en un cam-
pionat celebrat precisament a
les instal·lacions d’aquest club.

Jordina Cegarra, Martina Cor-
tal, Amaya González, Júlia In-
hiesto, Vicky Jiménez, Berta Mi-

ret i Mar Sardà formen l’equip que
va guanyar per 3-1, mentre que el
tècnic i capità és Nico Lluch.

CONVENI AMB EL CNB
Per altra banda, fora de les pistes
la directiva ha arribat a un acord
amb el CN Barcelona perquè els
socis del Barcino puguin fer ser-
vir les piscines del CNB mentre
duren les obres de reforma. Si al-
gun soci té problemes per des-
plaçar-se fins a la Barceloneta,
també pot fer servir les instal·la-
cions del Poliesportiu la Salle.

Esports
13 | 
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Andreu Farràs s’ha envoltat de cinc pe-
riodistes més per escriure Els invisibles: Pau
Farràs (el seu fill), Inma Santos, Gemma
Varela i Andrea Vargas. Aquest llibre ofe-
reix un retrat de la immigració a Catalunya
a través d’entrevistes a una trentena de
testimonis, que expliquen per què van
marxar dels seus països, com van arribar
i com els ha canviat la vida tot plegat.

Viu en línia

Llibres

Els invisibles
Andreu Farràs i altres

La Perla 29 torna a la càrrega aquest ju-
liol. Dins de la programació del Festival
Grec 2020, la companyia presenta Asse-
degats, una obra de Wajdi Mouawad di-
rigida per Oriol Broggi. Es tracta d’una
peça que s’endinsa en la complexitat de
l’adolescència i de la transició cap a l’edat
adulta a través de tres personatges.

Al Teatre Biblioteca de Catalunya.

Teatre

Assedegats
Oriol Broggi

El trio que es va fer famós des d’un bal-
có de l’Esquerra de l’Eixample durant el
confinament ha presentat la seva primera
mixtape. Sota el títol Desconfination, els
Stay Homas han publicat les seves cinc
cançons més aclamades pel públic, amb
col·laboracions amb Judit Neddermann,
El Kanka, Oques Grasses i Nil Moliner. Tot,
mentre preparen un disc per a la tardor.

Música

Cate Blanchett protagonitza la nova
pel·lícula de Richard Linklater (autor i di-
rector de Boyhood). A Dónde estás, Ber-
nadette, Blanchett dona vida a una mare
agorafòbica que fuig de casa sense dei-
xar rastre just quan havia d’emprendre un
viatge a l’Antàrtida amb la seva família.
El film és una adaptació del llibre ho-
mònim, escrit per Maria Semple. 

Pelis i sèries

Dónde estás, Bernadette
Richard Linklater

Desconfination
Stay Homas

CosmoNits
Tornen les CosmoNits del CosmoCaixa, un cicle de ses-

sions nocturnes de cinema a la fresca. Tots els dijous del
2 de juliol al 27 d’agost, a les deu de la nit, els amants de
les pel·lícules de ciència-ficció tenen una cita al Cosmo-
Caixa de Barcelona. Per només sis euros, podran accedir
a l’interior del museu, visitar l’exposició temporal i gau-
dir de pel·lícules com ¡Olvídate de mí!, Próxima o El viaje
de Chihiro, entre altres grans títols. Les projeccions, com
sempre, es fan a la plaça de la Ciència, però aquest cop

s’han hagut d’adoptar diverses mesures de seguretat. 

La Laia de Porca misèria o la Lídia de La Riera són
els dos personatges més populars d’Anna Sahun

(Barcelona, 1975), una de les cares conegudes de
la ficció de TV3. Però, deixant de banda la panta-

lla petita, aquesta actriu ha demostrat al llarg
d’uns vint anys de carrera que és tot terreny: ha

fet dues pel·lícules i ha convertit els escenaris en
la seva segona llar. Ha treballat amb directors

com Sergi Belbel, Jordi Casanovas o Joel Joan, la
seva parella i pare de les seves filles. A principis
d’aquest 2020, va formar part de Justícia, la da-
rrera obra de Guillem Clua estrenada el mes de

febrer al TNC. Tot i que el coronavirus va obligar a
suspendre’n les funcions, la seva interpretació ha

estat un dels motius pels quals ha rebut el 46è
premi de teatre Memorial Margarida Xirgu, que
atorguen l’Agrupació Dramàtica de Barcelona i

l’Ajuntament de Molins de Rei.   

A N N A  S A H U N

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió, teatre i cinema
Sobretot per ‘Porca Misèria’ i ‘La Riera’, sèries de TV3

Famosos

Guanyar el premi Memorial Margarida Xirgu
Han valorat el seu paper a l’obra ‘Justícia’, de Guillem Clua

Felicitacions del món del teatre
Molts companys de professió li han donat l’enhorabona

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Sword Art Online
La famosa saga de jocs de rol creada per l’empresa japonesa Bandai Namco té

una nova entrega: Sword Art Online. Alicization Lycoris. Per a PC, Xbox One i PS4.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PITJORS HORES

Quan fa tanta calor, és encara més important que 
normalment hidratar-se amb molta freqüència

ACCESSORIS

HIDRATACIÓ

PROTECCIÓ

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

i SALUT

En un any en què hem estat més hores que mai tancats a
casa, és normal que, ara que es pot, el cos ens demani
sortir al carrer i que ens toqui el sol, malgrat que això im-

pliqui passar molta calor. Tot i que és cert que estar a l’aire
lliure ens comporta molts beneficis, no podem perdre de vis-
ta el perill que suposa l’exposició a la radiació solar i a les altes
temperatures. En aquest sentit, el Departament de Salut de la
Generalitat recorda que “només quinze minuts d’exposició a
les radiacions ultraviolades ja poden danyar la pell”.

Per prevenir tant els problemes a la pell com els cops de
calor, és important evitar l’exposició directa al sol durant les
hores de més calor –entre les dotze del migdia i les quatre de
la tarda–, buscar les zones d’ombra i hidratar-se freqüent-
ment. També és útil portar gorra o barret, ulleres de sol (els
ulls també pateixen amb el sol) i, si vas a la platja, un para-sol.

I, evidentment, les cremes de protecció solar són les nos-
tres millors aliades durant l’estiu. Cal aplicar-se un protector
amb un factor adequat al tipus de pell (mínim, factor 15) vint
o trenta minuts abans de l’exposició al sol i cada dues hores,
després de cada bany o si se sua molt.

Davant del sol i la calor, seny

Cal evitar exposar-se al sol durant les hores 
de més calor, de dotze del migdia a quatre de la tarda

Les claus

Gorres, barrets i ulleres de sol són bons aliats durant l’estiu,
sense oblidar el para-sol quan anem a la platja

Cal posar-se crema solar 30 minuts abans de l’exposició 
al sol i cada 2 hores, després de cada bany o si suem molt

Viu en línia



| 16

líniasarrià.cat Juliol 2020 Pròxima edició: 10 de setembre


