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

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

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

entrar en vigor la llei de regula-
ció del preu dels lloguers apro-

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

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

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

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

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

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

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

amb les que assenyalen enti-
tats com la PAH.
Però Ajuntament i movi-

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

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

Sindicat de Llogateres:
“La responsabilitat és
de l’Estat, ha d’aturar 
ja aquesta sagnia”



Octubre 2020

| 4

líniasarrià.cat Opinió

Dipòsit Legal: B. 17672-2010
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

La lupa

per @ModernetdeMerda

L’enèsim kleenex

Aquell dia de 2018 van avisar els
mitjans de comunicació i després la
van detenir a casa seva, acusada de
terrorisme i rebel·lió. Li van fer totes
les fotos possibles i van omplir tots els
titulars perquè quedés ben condem-
nada i sentenciada per l’opinió pú-
blica. I a continuació van
confinar-la al seu munici-
pi, sense deixar-la sortir
en cap moment, mentre
els puros treien fum i els
sotabarbes botaven de riu-
re a l’Audiència Nacional.
Un cop inculcada la por

i criminalitzat el moviment, l’Au-
diència Nacional va llençar la joguina
als jutjats catalans. Allà Tamara Car-
rasco va passar a ser acusada simple-
ment de desordres públics. Però els
puros dels jutjats catalans també tre-
ien fum i els seus sotabarbes botaven
tant o més que els de l’Audiència Na-
cional, perquè al mateix temps que li
rebaixaven les acusacions li mantenien

el confinament (el segrest) a Vilade-
cans. Escarni pur.
No ha estat fins aquest mes d’octu-

bre que, finalment, l’han absolt. Més de
dos anys després, del terrorisme s’ha
passat a l’absolució. De la més alta de
les acusacions a la més absoluta de les

llibertats. I, entremig, patiment, asse-
nyalament, difamacions i repressió.
Tot perfectament executat per un

Estat que ni tan sols ha necessitat con-
demnar Carrasco, perquè l’objectiu de
condemnar tota una ideologia ja va que-
dar més que assolit des del primer mo-
ment, el mateix dia que se la detenia. Ha
estat una (altra) operació rodona de
principi a fi. Com ho fou també la dels

CDR i la famosa goma-2. Com ho seran
totes les que vindran en un futur per cri-
minalitzar l’independentisme.
Tamara Carrasco ha estat, en defi-

nitiva, un kleenexmés de l’Estat. Han
utilitzat el seu dolor per intentar mi-
nar un moviment polític, i ara ella i el

seu patiment ja són a la
gran paperera de la re-
pressió espanyola. Una al-
tra vida trencada per l’odi
més arbitrari i, a la vegada,
calculat. Una altra ciuta-
dana independentista per-
seguida per les seves idees.

Un altre èxit d’un Estat que sap que,
a sobre, compta amb el silenci còm-
plice d’una immensa majoria de co-
muns i socialistes, que veuen com les
bales els passen de llarg.
Que trist ser una minoria nacional

en un estat així, que urgent que serà
sempre marxar d’aquest fangar, i qui-
na immensa pena viure en silenci men-
tre els teus veïns i amics viuen amb por.

Una altra vida trencada per un odi arbitrari 
i alhora calculat, una altra independentista

perseguida per les seves idees

La meva àvia, de 96
anys, ha conegut la

seva besneta a través
d’un vidre. Penjo això a les xarxes so-
cials per recordar que la pandèmia
està privant la gent gran de viure ple-
nament les seves últimes experièn-
cies felices. I perquè l’estimem i la tro-
bem a faltar molt.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La monarquía españo-
la está constitucional-

mente blindada con una
vía de reforma extra difícil, nunca en la
historia ha perdido el apoyo de dos ter-
cios del Parlamento y ni un escándalo
de corrupción fuerte pone a la mitad de
los votantes en contra. Felipe VI puede
dormir a pierna suelta.

@apuente

Conèixer una persona
no ens permet saber si

seria capaç o incapaç de
cometre un acte. Les bones persones
cometen delictes. Per això, el dret pe-
nal va dirigit a les accions i fets i no con-
tra la persona. A més, sabeu qui més co-
neix l’agressor? En el 85% dels casos [de
violència masclista], la pròpia víctima.

Aprovecho que el 12
de octubre también es

el Día de la Guardia Civil
para recordar que los agentes despla-
zados al País Vasco cobran un plus
mensual de “conflictividad” de 681,98
euros porque, aunque ETA hace diez
años que no existe, nos siguen tratan-
do como a una colonia.

@CarlaVall@MRubirola @jonathanmartinz

Els semàfors

Casa Buenos Aires
Els veïns que ocupen la Casa Buenos 

Aires han organitzat durant les últimes
setmanes diferents activitats per mos-
trar el seu rebuig al possible desallotja-
ment després de la denúncia interposa-

da per la propietat, els Pares Paüls. 
pàgina 6

Generalitat
El Govern ha anunciat el tancament de
bars i restaurants durant 15 dies per fre-
nar la pandèmia. La mesura vol aturar
l’augment de positius, mentre que Colau
l’ha titllat de “dràstica” tot i entendre-la 

i Collboni de “desproporcionada”. 
pàgina 12

Guàrdia Civil
La Guàrdia Civil ha aconseguit recuperar
474 obres del llegat de Muñoz Ramonet
a la ciutat que la seva família mantenia
amagades. D’aquesta manera, es fa un
gran pas endavant perquè Barcelona 
recuperi un llegat que li correspon. 

pàgina 6
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Bierpartei (Partit de la Cervesa en alemany) és una de les op-
cions que els ciutadans de Viena han pogut votar a les elec-
cions municipals que s’han celebrat recentment. Només ha

obtingut un 2% dels vots, però propostes com “una font de cervesa
a cada cantonada” no s’oblidaran fàcilment.

Un nen d’11 anys acaba detingut després de robar un au-
tobús escolar i fer-lo xocar contra un arbre. Ha passat a
Louisiana, als Estats Units, on diversos cotxes de policia

van haver de perseguir el nen. Afortunadament, ningú va resul-
tar ferit i tot va quedar en un ensurt.

Torturar presos fent-los escoltar la cançó infantil de Baby shark
durant dues hores seguides. Ho han fet uns funcionaris d’una
presó d’Oklahoma, als Estats Units. Els treballadors han estat

denunciats acusats de delictes de crueltat per haver martiritzat al-
menys quatre presos d’aquesta manera.

Sembla que les restriccions imposades a Madrid pel coro-
navirus no afecten tots els ciutadans per igual. Cayetana
Álvarez de Toledo ha viatjat des de la capital espanyola

fins a Barcelona per assistir als actes del Dia de la Hispanitat i
després a Còrdova, a una plaça de toros. Tot, en un sol dia.

Fulles d’afaitar amagades en una massa de pizza d’un super-
mercat. Ha passat a la ciutat estatunidenca de Dover, on fins i
tot algunes d’aquestes masses s’han arribat a vendre. De fet,

qui va donar l’avís va ser un client que n’havia comprat una. El sospi-
tós d’haver introduït les fulles d’afaitar al producte ha estat detingut.

A les xarxes

@fgarriga: La directiva del Barça, que sos-
pita de butlletes falsificades, no ha presen-
tat cap queixa sobre el tema davant la mesa
de la moció. Directament a la Guàrdia Civil.

@jordimunozm: Les classes de la universi-
tat són espais segurs, amb mesures molt
estrictes. Si cal tancar per reduir mobilitat
que es digui, però les classes no són un risc.

#LaUniversitatACasa

@jaumeclotet: El 1492, quan Colom va
“descobrir” Amèrica, al Carib hi vivien més
d’un milió d’indis taïns. El 1508 en queda-
ven 60.000 i el 1531, només 600.

#DiaDeLaHispanitat #TotPerEvitarLaMoció

Safata d’entrada

A la crisi profunda en què està
immers l’estat espanyol, s’hi ha
afegit la de la Comunitat de
Madrid, de bracet amb l’Ajun-
tament de la capital espanyola.
Una crisi no tan sols sanitària
amb la Covid-19, sinó també
social i econòmica, de la qual
no saben com sortir.
La presidenta de la Comu-

nitat de Madrid no fa cas del
govern espanyol ni de les reco-
manacions que li fan els ex-
perts en matèria sanitària (per
a més inri, el ministre de Sani-
tat és català, només faltaria!).
Serà imputada per rebel·lió?
Díaz Ayuso està entestada a re-
petir contínuament que el go-
vern comunista li té mania,
que la volen destronar, que no
es tracta d’una qüestió sanità-
ria sinó política, i es va fent la

De Madrid al cielo
per Jordi Lleal

víctima del malèfic govern
espanyol que la vol destro-
nar. Algú recorda allò de: “El
virus no entén de territoris”.
Serà que, com diuen els ex-
perts,  la forma de contenir
l’expansió és encerclant les
zones de més propagació del
virus, no?  
Si aquesta actitud i deter-

minació l’hagués presa el
president Quim Torra, tot
l’espanyolisme li haguera
saltat a la jugular, titllant-lo
de moltes coses, menys de
bonic. 
És molt dur dir-ho, però

sembla que la senyora Díaz
Ayuso està fent tot el possible
perquè molts madrilenys se’n
vagin cap al cel, i això no els
farà gens de gràcia als pa-
rents i amics dels finats.
El govern espanyol ha ti-

rat pel dret, declarant l’estat
d’alarma, per saltar-se l’im-
pediment dels jutges, i ara la
presidenta i els seus acòlits
ploriquegen perquè se’ls
aplica el 155 d’amagatotis.
No es van queixar pas quan
es va aplicar a Catalunya, oi? 
“De Madrid al cielo”.

Quina pena de política!

Les millors
perles
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PATRIMONI4La Guàrdia Civil va
anunciar a principis d’octubre la
recuperació de 474 obres d’art i
documentació de la col·lecció de
Julio Muñoz Ramonet cedides a la
ciutat pel magnat i que estaven
desaparegudes des de fa anys. La
troballa suposa un gran pas per
poder tancar la disputa per unes
obres d’art de gran valor que les
quatre filles de Muñoz Ramonet i
dos nets tenien guardades a casa
seva i en diferents magatzems. En
el seu moment l’Ajuntament no les
va poder trobar a la finca del ca-
rrer Muntaner, a Galvany.
Concretament, la Guàrdia Ci-

vil ha pogut confiscar 376 pintu-
res i dibuixos, 87 miniatures,
quatre escultures, quatre ivoris i
tres tapissos. Algunes de les peces
més destacades són de Marià
Fortuny i Eugenio Lucas i també
hi ha retaules gòtics i pintures ca-
talanes dels segles XIX i XX. 
Segons el tinent de Cultura

de l’Ajuntament, Joan Subirats,

bona part de les obres recupe-
rades coincideixen amb el llistat
de les obres d’art reclamades
per la Fundació Muñoz Ramo-
net –és l’entitat a través de la
qual l’Ajuntament ha de gestio-
nar el llegat–, que “tenen un gran
valor artístic”.  Subirats també va
deixar clar que el consistori se-
guirà lluitant per trobar les obres
que falten perquè la ciutadania
en pugui gaudir. Des de la Guàr-
dia Civil han explicat que algu-

nes obres estan en bon estat, al-
tres una mica deteriorades i al-
gunes “en condicions gairebé
lamentables”.

LA FAMÍLIA RECLAMA
Després de l’operació policial, les
filles de Muñoz Ramonet han as-
segurat que “cap de les obres”
pertany al llegat del seu pare i en
reclamen la devolució. Diuen
que gairebé tot el llegat es va en-
tregar el 2013.

Algunes de les obres recuperades. Foto: Guàrdia Civil

Recuperades 474 obres de la
col·lecció de Muñoz Ramonet

» Entre elles hi ha peces de Marià Fortuny i d'Eugenio Lucas
» El consistori ho celebra però diu que encara falten obres per trobar

Amenaça de desallotjament
per a la Casa Buenos Aires

PATRIMONI4Els responsables de
la Casa Buenos Aires, l’històric edi-
fici de Vallvidrera ocupat per un
grup de veïns, van alertar a finals
de setembre que hi ha “perill im-
minent de desallotjament”, ja que
la congregació dels Pares Paüls,
propietària de la finca, ha dema-
nat la reactivació de l’ordre de des-
allotjament. “Des d’avui –fent re-
ferència al 29 de setembre– els
Mossos tenen l’ordre de desallot-
jar la casa de forma immediata”,
avisaven des de la Buenos Aires.
Cal recordar que al juliol l’A-

juntament va anunciar la seva

intenció d’expropiar l’edifici, un
procés, però, que serà llarg. La ti-
nenta d’alcaldia d’Urbanisme,
Janet Sanz, va explicar als veïns
que lluiten per preservar l’espai
que la intenció del govern mu-
nicipal és fer-hi pisos per a gent
gran i diferents espais polivalents
per als veïns. També està previst
que als terrenys del costat s’hi fa-
cin pisos per a joves.
Per seguir reivindicant el

projecte, des de la Casa Buenos
Aire han anat organitzant dife-
rents concerts i xerrades du-
rant els primers dies d’octubre.

JxCat assegura que 
els espais verds estan deixats
ESPAI PÚBLIC4JxCat ha de-
nunciat recentment que el go-
vern municipal no està priorit-
zant el manteniment dels espais
verds del districte, cosa que
està provocant que alguns d’ells
estiguin abandonats.
En aquesta línia, el portaveu

de la formació, Jordi Martí, va
presentar fa pocs dies un infor-
me sobre els 52 parcs i jardins
del districte que mostra, segons
JxCat, que una quarta part estan
en mal estat. “La gent valora els
espais verds, que també servei-
xen per relacionar-nos, per fer

exercici, però molts d’aquests es-
pais no estan preparats”, afirma
Martí, que considera que “hi ha
un problema de manteniment de
l’espai públic a la ciutat”. 
En paral·lel, des de JxCat

també denuncien que quan s’han
presentat queixes sobre aquesta
situació al Districte se’ls ha dit
que la competència és d’Ecologia
Urbana i de Parcs i Jardins.
“Aleshores, per què tenim un re-
gidor i un equip de govern del
districte?”, critica Martí, que diu
que el Districte sí que té compe-
tències en la matèria.

Nova protesta antifeixista
contra el Club Empel i Vox

MANIFESTACIÓ4La manifesta-
ció antifeixista convocada per la
plataforma Som Antifeixistes el
passat 12 d’octubre va sortir de
la plaça Lesseps però es va des-
plaçar fins al districte.
Concretament, els manifes-

tants van intentar arribar a les
seus del club d’ultradreta Empel
i Vox, situades al carrer del
Camp. Els manifestants, però, es
van trobar amb un ampli cordó
policial que els ho va impedir

format per gairebé una desena
de furgonetes i diferents agents.
A la capçalera de la manifesta-
ció, a la qual van assistir un mi-
ler de persones segons l’orga-
nització, hi havia una pancarta
amb el lema ‘L’antifeixisme és
cosa de totes’.
Des d’Arran Cassoles van de-

nunciar el paper dels Mossos, a
qui van acusar de “protegir” el
Club Empel, “lloc de reunió dels
feixistes de Barcelona”. 

Can Raventós |Aprovat el projecte per fer pisos de luxe
El polèmic projecte que preveu la construcció de 36 pisos al jardí de la finca de Can
Raventós, entre els carrers de Bonaplata i Fontcuberta, es va aprovar a finals de se-
tembre al Ple municipal. La plataforma Defensem Can Raventós s’oposa al projecte.

Foto: Joanna Chichelnitzky

La Buenos Aires pot ser desallotjada aviat. Foto: Joanna Chichelnitzky
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ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) res-
pecte de les persones beneficià-
ries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a per-
cebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels ti-
tulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades pre-
sentades a finals de setembre
per la Generalitat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelona desconeguda 

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

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

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

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

T’enamoren les places?
No et perdis aquestes tres

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

La plaça del Sortidor 
és punt de trobada 

de veïns i veïnes que es
refugien en aquest lloc

amb caràcter propi 

BARCELONA/Una molt bona opció per redescobrir la ciu-
tat és amb el bus Barcelona Panoràmica, una ruta molt
especial, guiada en viu en català i castellà, amb la qual es
poden veure els llocs més emblemàtics de Barcelona des
d’una altra perspectiva. Un recorregut inoblidable que et
permet retrobar-te amb la Barcelona més autèntica. Gau-
deix dels grans carrers, les avingudes, els edificis i els mo-
numents més representatius. No et perdis la Sagrada Fa-
mília, la Casa Batlló, el Recinte Modernista de Sant Pau i
l’Anella Olímpica, entre altres. Descobreix les històries i els
secrets més amagats d’aquests punts d’interès de la ciu-
tat de la mà dels guies oficials. Tens temps fins a l’1 de no-
vembre per pujar a bord i gaudir d’una tarda màgica.

Redescobreix la ciutat: 
el bus Barcelona Panoràmica
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Sant Martí

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

L’extraordinari parc 
de Diagonal Mar

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

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

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

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

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

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

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

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

Quan la Casa de la Lactància
acollia nens desemparats

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

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

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

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

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

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

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

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

@visitbarcelona



RESTAURACIÓ4L’anunci de tan-
car bars i restaurants durant 15
dies –només es podrà fer men-
jar per emportar– fet per la Ge-
neralitat ha estat qualificat de
“dràstic” per part de l’alcaldessa
Ada Colau.
Colau, que ha remarcat que

entén que calia actuar, ha dema-
nat a la Generalitat que acom-
panyi el sector i que es concretin
les mesures anunciades, que tin-
dran una partida de 40 milions

d’euros. Més contundent que
Colau ha estat el primer tinent
d’alcaldia Jaume Collboni, que
considera “desproporcionada” la
mesura i també l’ha qualificat de
“precipitada”. Collboni ha afegit
que entén “la frustració i l’enuig”
del sector. Precisament, el presi-
dent del Gremi de Restauració,
Roger Pallarols, ha dit que “sem-
bla que s’entestin a fer culpable
un sector que majoritàriament ha
complert les restriccions”.

CORONAVIRUS4L’eix comercial
de Sarrià és un dels eixos de la
ciutat que ha patit un nombre
més alt de tancaments de boti-
gues, una desena, durant i des-
prés del confinament. La xifra,
que surt d’una enquesta de la
Fundació Barcelona Comerç,
s’explica perquè és una de les zo-
nes comercials de la ciutat on hi
ha menys locals de propietat,
amb lloguers alts i la presència de
cadenes o, també, petits locals fa-
miliars amb economies personals
molt lligades al negoci.
“Ara tot depèn de les vendes

dels pròxims mesos i la cam-
panya de Nadal. Si no van bé i no
s’aproven noves mesures econò-
miques i fiscals que afavoreixin el
comerç, el 20% del comerç i ser-
veis d’hostaleria i restauració dels
eixos de proximitat de Barcelona
es podria veure obligat a tancar”,
diu el president de Barcelona
Comerç i de l’Eix Sarrià, Salva
Vendrell. Vendrell considera que

“aquests pròxims mesos seran vi-
tals per saber realment quantes
botigues poden superar el so-
trac de la pandèmia. La primera
oportunitat per regularitzar la
situació, les rebaixes d’estiu, no va
tenir els resultats desitjats”.
En general, segons Barcelo-

na Comerç, al conjunt de la ciu-
tat la restauració és l’activitat que
pateix més tancaments als eixos
de proximitat.

COMERÇ AL CARRER
D’altra banda, el 3 d’octubre l’Eix
Sarrià va celebrar una nova edició
del Comerç al Carrer, que en
aquesta ocasió es va fer als pas-
sejos de la Bonanova i de la Rei-
na Elisenda de Montcada, entre la
Via Augusta i el carrer de la Du-
quessa d’Orleans. Aquesta ubica-
ció era la que permetia garantir
millor totes les mesures de segu-
retat contra la pandèmia.

L’eix comercial Sarrià s’ha vist afectat per la pandèmia. Foto: Ajuntament

L’eix Sarrià, un dels que ha patit
més tancaments de botigues

Colau: “Tancar restaurants 
i bars és una mesura dràstica”

Derbi ajornat: la Segona
Catalana de futbol para 15 dies

El debut de l’Handbol la 
Salle encara haurà d’esperar

L’estrena de l’Handbol
la Salle en aquesta
temp0rada 2020-21 en-

cara trigarà a arribar. El passat
dia 14 es va conèixer que les
competicions d’àmbit català se
suspenen durant dos caps de
setmana, com a mesura per con-
tenir els brots de Covid-19.
De fet, els de la Bonanova ja

no van poder jugar el primer
cap de setmana d’aquest mes

contra el Club Handbol Canove-
lles i tenien previst jugar el prò-
xim dia 17 contra el Club Hand-
bol Cardedeu.
Així, un cop es reprengui la

lliga, la Salle jugarà al Polies-
portiu la Salle contra el Balon-
mano Granollers C, afrontarà un
desplaçament al Jacme March
per jugar contra l’Handbol Gavà
i un altre repte a casa, en aquest
cas contra la UEH Calella.

Empat del Jesús-Maria 
en l’estrena a Tercera Divisió

Un punt en el primer
derbi de la temporada. El
Jesús-Maria va posar-se

en marxa a Tercera Divisió el pas-
sat diumenge 11 empatant en el
derbi de la ciutat contra el CFS Ei-
xample (3-3). L’equip de Juan Es-
teban Pinilla hauria d’haver jugat
el cap de setmana anterior, però
el partit contra l’AECS de l’Hos-
pitalet es va suspendre.
Els de Sant Gervasi van haver

de suar de valent a la segona mei-
tat contra el CFSE per no tornar
cap a casa amb les mans buides,
i el doblet de Víctor Menárguez va
ser clau perquè això fos possible.
Si no hi ha cap més ajorna-

ment, el calendari de partits per
a l’equip el portarà a rebre el Grà-
cia FSC i a visitar el Bosco Roca-
fort abans que s’acabi aquest
mes i, ja al novembre, a rebre el
Molins i visitar l’Estel Vallseca.

Iniciativa | Joves dissenyadors per reactivar el comerç
L’Ajuntament ha posat en marxa la campanya ‘Dissenyem comerç’, que uneix escoles
de disseny i eixos comercials per dinamitzar el comerç de proximitat. Els estudiants 
elaboraran propostes relacionades amb la comunicació, serveis o esdeveniments.

Pàdel | En marxa una nova cita del World Padel Tour
Des del passat dia 13 i fins al dia 18 d’aquest mes, el Palau Sant Jordi és
l’escenari d’una de les cites del World Padel Tour. Les millors parelles, tant
masculines com femenines, lluiten per adjudicar-se aquest campionat. 

El passat dia 14 es va saber que la
Segona Catalana (i totes les com-
peticions organitzades per la Fe-
deració Catalana de Futbol) s’a-
turen durant 15 dies per contenir
la nova onada del coronavirus. La
Unió de Federacions Esportives
Catalanes (UFEC) va anunciar la
decisió, que afecta totes les lligues,
de categories de formació i ab-
solutes, organitzades per Fede-
racions Catalanes.
Això, per exemple, afecta el

derbi que el CP Sarrià i el Sant Ig-
nasi havien de jugar el pròxim
dissabte 17 a tres quarts de sis de
la tarda al Municipal de la Vall
d’Hebron. Fins ara, que s’havien
jugat dos partits, el nou projecte
del conjunt parroquial ha sumat
tres punts, gràcies al triomf en
l’estrena contra el San Juan Atlé-
tico de Montcada (3-0) en una
gran estrena a casa. L’equip va

marcar a la mitja hora de joc, al
primer tram de la segona meitat
i a les acaballes del partit.
El CPS mantindria les bones

sensacions en el segon partit, al
camp del líder, el Racing Vallbo-
na, però els d’Alberto López tor-
narien de Nou Barris amb les
mans buides (2-1). Pablo Alfon-
so Beguer, amb dos gols, és el ju-
gador més inspirat de cara a por-
teria en aquest primer tram del
campionat, ja que és l’únic juga-
dor de la plantilla que ha marcat

en els dos partits oficials que
s’han jugat.
El Sant Ignasi, per la seva

banda, encara ha de puntuar.
L’equip ha perdut les dues pri-
meres jornades (1-0 al camp de
l’Europa B i 2-5 en un derbi bar-
celoní contra el CCD Turó de la
Peira) i és a la cua del subgrup 2B
de la categoria.
Un cop s’aixequin les restric-

cions (a priori, el darrer cap de
setmana del mes) tornaria a po-
sar-se en marxa el calendari.

L’últim partit del CP Sarrià va ser al camp del Racing Vallbona. Foto: CPS

Pau Arriaga
SARRIÀ

Colau, en una imatge d’arxiu. Foto: Blanca Blay/ACN
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4El servei T’Ajudemde la Segure-
tat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alterna-
tiva eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a dis-
tància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.

Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’ac-
cés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Ins-
titut Social de la Marina (ISM). L’ob-
jectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sen-
tit, T’Ajudem et permet fer els trà-
mits en el moment que vulguis,
sense esperes. 

El nou servei de la Seguretat So-
cial té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciuta-
dans coneguin quines eines te-
nen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgi-
na web de la Seguretat Social (seg-
social.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-so-
cial.gob.es). Un cop a dins, cal dife-
renciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.

CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consul-
tes sobre afiliació, cotització i pa-
gament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes so-
bre pensions i prestacions econò-
miques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat So-
cial, cotització i pagament de deu-
tes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a tra-
vés de la Seu Electrònica o amb l’a-

juda de l’assistent ISSA, però cal dis-
posar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identifica-
ció, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.

Ara bé, això no és imprescin-
dible per poder fer tràmits: la Se-
guretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presen-
cial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i co-
municacions. 

Si un cop provades totes les op-
cions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues op-
cions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari onlineper fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qües-
tió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’ha-
gi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.

Pel que fa als tràmits relacio-
nats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a tra-
vés de la Seu Electrònica o tru-
cant al telèfon 901 10 65 70. Tan-
mateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tra-
mitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina. 

La Seguretat Social, a un clic
» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç

» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla

T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

Pàgines especials

901 50 20 50 
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65 
(pensions i prestacions)

901 10 65 70 
(cita prèvia)

seg-social.es 
sede.seg-social.gob.es

i
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La Sandra és professora d’institut al ba-
rri de Sant Andreu de Barcelona. Surt amb
l’Albert, un escriptor que li havia fet de pro-
fessor a la universitat, però no acaba d’e-
namorar-se’n. Té un company de feina
que podria ser l’home ideal i un alumne
que necessita la seva ajuda, alhora que
manté una relació turbulenta amb la seva
família i està en guerra contra ella mateixa.

Viu en línia

Llibres

El càstig
Guillem Sala

Queralt Riera ha convertit el Hamlet de
Shakespeare en un monòleg del mateix
príncep de Dinamarca o de la noia que l’es-
tima, Ofèlia. La proposta de direcció és que
s’alternin actor i actriu, fent la funció un
dia ell i un dia ella. El públic pot triar veu-
re el monòleg de Hamlet (Carles Goñi),
d’Ofèlia (Muguet Franc) o de tots dos.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

De dol
Queralt Riera

Sílvia Pérez Cruz ha tornat a regalar al món
una bona dosi de la seva hipnòtica veu
a Farsa (gènere impossible). El nou disc de
l’artista de Palafrugell posa damunt la tau-
la les diferències entre allò que mostrem
als altres i allò que en realitat som. L’àlbum
inclou tretze cançons, entre les quals n’hi
ha que estan relacionades amb discipli-
nes com el cinema, el teatre o la dansa.

Música

Akelarrede Pablo Agüero se situa al País
Basc a principis del segle XVII. En aquest
context, la Inquisició espanyola va co-
mençar una gran persecució contra les
dones considerades bruixes. Dones com
la protagonista de la pel·lícula, que és
arrestada per un jutge que l’acusa de brui-
xeria després d’haver assistit a una festa
nocturna a un llogaret amb altres dones.

Pelis i sèries

Akelarre
Pablo Agüero

Farsa (gènere impossible)
Sílvia Pérez Cruz

El que no està dibuixat
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

(CCCB) acull des d’aquesta tardor l’exposició ‘William
Kentdrige. El que no està dibuixat’. La mostra ofereix als

visitants l’oportunitat de veure algunes de les obres més
emblemàtiques d’aquest artista sud-africà, com ara la

impactant instal·lació audiovisual More Sweetly Play the
Dance i la sèrie completa dels onze curtmetratges d’ani-

mació Drawings for Projection. A més, el CCCB és el pri-
mer lloc d’Europa on s’estrena la darrera pel·lícula de

Kentridge, City Deep. Fins al 21 de febrer de 2021.  

Mark Wahlberg (Boston, 1971) va començar la
seva carrera com a artista en el món de la músi-

ca liderant el grup Marky Mark & the Funky
Bunch, amb el qual va gravar un disc força exi-

tós, Music for the people. Després va passar a ser
model publicitari i, l’any 1994, va debutar al ci-
nema. Tres anys més tard, gràcies al seu paper

a Boogie Nights, va impressionar la crítica. El
2006 va ser nominat a l’Oscar a millor actor de

repartiment per The Departed i el 2010 va
aconseguir una estrella al Passeig de la Fama

de Hollywood. Aquest mes d’octubre, l’actor ha
aterrat a Barcelona i s’ha instal·lat a l’hotel Arts

per rodar Uncharted: Drake’s fortune, la versió
cinematogràfica del famós videojoc que s’es-

trenarà l’any 2021. En aquest viatge l’acompan-
ya Tom Holland, que també protagonitzarà el

film juntament amb Antonio Banderas.

M A R K  W A H L B E R G

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor de Hollywood i cantant
Nominat a l’Oscar a millor actor de repartiment el 2006 

Famosos

Començar a rodar una pel·lícula a Barcelona
‘Uncharted: Drake’s fortune’, amb Tom Holland i Antonio Banderas

Expectació
La visita de Wahlberg i Holland a la ciutat ha sorprès el públic

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| FIFA 21
Els fans del futbol i dels videojocs estan d’enhorabona. EA Sports ja ha 

estrenat la nova entrega del FIFA, ja disponible per a PC, PS4 i Xbox One.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ZINC

Alguns dels aliments que contenen ferro són peixos 
com el salmó i la tonyina, i també els llegums secs

VITAMINA C

FERRO

VITAMINA D

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

i SALUT

Els dies són més curts, les fulles comencen a caure dels ar-
bres i els termòmetres cada cop marquen temperatures
més baixes. La tardor ja és aquí i, amb ella, els canvis de

temps que tants refredats provoquen. La majoria de cops, els
constipats apareixen perquè tenim les defenses baixes. És per
això que, a més d’abrigar-te bé abans de sortir de casa, hi ha una
altra cosa que et pot ajudar a prevenir (però no a curar) un cons-
tipat: una bona alimentació que reforci el sistema immunitari.

Segons la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Ali-
mentació i Dietètica (FESNAD), el més important per contribuir
a un bon funcionament del sistema immunitari és el consum
d’aliments rics en zinc, ferro, vitamina C i vitamina D. Tenint
això en compte, la FESNAD detalla quins són alguns dels ali-
ments més adequats. Són rics en zinc el peix, els llegums o els
cereals integrals, entre d’altres. Són rics en ferro els llegums
secs, el salmó o la tonyina. Contenen vitamina C el tomàquet,
el pebrot i fruites com la mandarina, la taronja, el kiwi o la ma-
duixa. En el cas de la vitamina D, en contenen peixos com el
bacallà o les sardines, però també la llet i els ous.

Una dieta contra els refredats

Són rics en zinc el peix, els llegums, els cereals integrals, la soja, 
el rovell de l’ou, el llevat de cervesa i el marisc, entre d’altres

Les claus

Tomàquet, pebrot, taronja, mandarina, kiwi, maduixes, meló, 
espinacs i col de Brussel·les. Menja’n i obtindràs vitamina C

La vitamina D és molt present en peixos com el bacallà, 
el rèmol i les sardines, així com a la llet i als ous
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