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

El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zo-
nes rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels en-
questats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clara-
ment femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones. 

“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benes-
tar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estu-
di són “preocupants”. En aques-
ta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un pro-
blema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

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

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

I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir co-
mençar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles di-
ferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

tat. Als joves se’ls ha de cons-
cienciar sobre això”, diu la co-
ordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on  in-
clou les famílies, les adminis-
tracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afir-
ma Rodríguez. 

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

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

ministracions que actualment
és insuficient.

SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una so-
ledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder sem-
blar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, aler-
ten des d’Amics de la Gent Gran. 

“Tinc un mirall amb el qual
parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament. Al-
guna cosa falla si com a socie-
tat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.  

Albert Ribas
BAIX LLOBREGAT

Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada

» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat

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

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

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

per Mireia Boya Busquet

La pedra a la sabata

Fa molt de temps que Miquel Buch hau-
ria d’haver estat destituït pel President
Torra, però no per una qüestió partidis-
ta després de la remodelació de l’espai po-
lític postconvergent, sinó per les polítiques
repressives contra la dissidència política
i l’independentisme que ha dut a terme
des de la Conselleria d’Interior. Malau-
radament, es continua pensant més en
termes electorals, per reforçar un espai
polític nounat i començar la
precampanya a les portes de
la probable inhabilitació del
President Torra i la convo-
catòria d’eleccions autonò-
miques, que en termes de
país, amb una crisi econò-
mica i social postpandèmica
que amenaça greument la vida digna de
les classes treballadores. No ens merei-
xem que això sigui així.

Miquel Buch s’emporta tristos rè-
cords repressius, en nombre de ferits a
les mobilitzacions, detinguts i empreso-
nats a les protestes i acceptant el des-
plegament dels antiavalots dels cossos i
forces de seguretat de l’Estat, així com els
abusos per motius ideològics que aquests

han perpetrat. Amb Buch a Interior és
quan s’han donat els episodis de major
violència policial en contra de manifes-
tants al nostre país. Tot i això, a l’audi-
toria interna més gran de la història de
la policia catalana, no es donava cap ex-
plicació ni disculpa cap als agredits a les
protestes per la sentència als líders in-
dependentistes, ni es concretava cap
sanció a BRIMO i ARRO pels abusos co-

mesos. Paper mullat. Figurants de cara
a la galeria.

Ell, sempre defensant corporativa-
ment una policia autonòmica al servei
dels interessos de l’Estat, en lloc de so-
lidaritzar-se amb els manifestants i re-
conèixer que qui  controla els antiavalots
dels Mossos i és responsable de la re-
pressió viscuda no governa a Catalunya
sinó a Madrid, i que la Generalitat no pot

fer-hi res. Ell, símbol de la contradicció
més gran d’aquest Govern, prova de la
manca d’estratègia conjunta, amb pa-
raules que demanen apretar i fets que es
personen com acusació particular quan
la gent es mobilitza i els antiavalots car-
reguen. Ell, el Mr. Hyde que ha contri-
buït a esquerdar la confiança de la gent
en els polítics actuals.

El procés d’alliberament social i na-
cional del nostre país neces-
sita urgentment un gir radi-
cal en la política dels cossos
de seguretat, perquè aquests,
per fi i per sempre, estiguin
al servei de les persones i dels
seus drets socials, civils i po-
lítics. Perquè les demandes

populars de llibertat i justícia no es ve-
gin mai més truncades a cops de porra
i amb carrusels. Per a desterrar in eter-
num l’única violència que hem vist i pa-
tit aquests darrers anys, la dels antiava-
lots. Som un poble desobedient i no vio-
lent que necessita una policia al seu ser-
vei que ho entengui i ho respecti. 

Publicat a El Món.cat

Buch s’emporta tristos rècords repressius,
en nombre de ferits a les mobilitzacions, 
detinguts i empresonats a les protestes

A favor d’una Barcelo-
na verda, en contra d’u-

na Barcelona descon-
nectada del país. No podem pagar-nos
un pis a la ciutat, com voleu que ens pa-
guem un pàrquing? Doneu SOLU-
CIONS a la gent que no és de Barcelo-
na però treballa aquí. Què faran els es-
tudiants que pugen i baixen?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Que només podem ti-
rar endavant. Que mol-

tes coses són lleis de
vida i que la vida té lleis molt putes.
Que ens morim uns quants cops abans
no ens morim del tot. Que la vida és
curta, però cada nit d’insomni se’m fa
molt llarga. Que de vegades guanya
l’amor.

@EvaPiquer

Avui els d’una immo-
biliària estan fent visi-

tes al pis del veí i, en
veure’m, m’han somrigut i en to sim-
pàtic m’han dit “no pateixis que no us
posarem aquí ni a panchitos ni a mo-
ros”. Els he dit que mentre no s’hi po-
sessin uns racistes com ells, en tenia
prou. No els ha fet gràcia.

Molt mala notícia per al
català a YouTube. Goo-

gle retira els subtítols co-
munitaris, una via ràpida i lleugera
per a l’addició de subtítols que per-
metia als usuaris traduir ells mateixos
els seus vídeos preferits. Llengües com
el català no tenen gaires portes d’en-
trada més.

@AlbertLloreta@DaniJorquera_@ClaudiaRiusL

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i

Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Mont-

serratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor

Ferran i Lola Surribas  

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

Els semàfors

Generalitat
El Sindicat de Policies de Catalunya

denuncia que hi ha falta d’espai i perill
de contagis als vestuaris de la comissa-
ria de Mossos d’Esquadra d’Esplugues.

Aquest sindicat ja ha portat el cas a
Inspecció de Treball. 

pàgina 8

Sant’s Market
La Fundació Carles Pi i Sunyer i la Federa-
ció de Municipis de Catalunya han inclòs
el Sant’s Market al Banc de Bones Pràcti-
ques dels governs locals. El Sant’s Market
vol fer més visible i accessible el comerç de

Sant Just, Sant Joan i Sant Feliu. 
pàgina 12

Sant Joan de Déu
L’Hospital Sant Joan de Déu ha fet un

dels estudis més ambiciosos sobre l’afec-
tació del virus de la Covid-19 entre els

infants. Durant cinc setmanes, els inves-
tigadors del centre han analitzat 22 ca-

sals d’estiu de l’àrea de Barcelona. 
pàgina 8
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Bars i restaurants de Sant Joan 
volen més espai per a terrasses1

2
La Penya Esplugues es jugarà 
l’ascens a Segona B a Cervelló

La Penya Esplugues torna 
a la Segona Divisió B

Sant Joan Despí també tanca 
les pistes esportives

Polèmica pels acomiadaments 
al servei juvenil d’Esplugues

El + llegit líniatres.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Tres no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

El Departament d’Educació no
veu la gravetat de la pandèmia
des dels seus despatxos. Els qui
som a l’aula estem esmaperduts
davant els canvis de decisions i
manca de previsió del conseller.
Resulta obvi que a Secundària,
amb més de 30 alumnes per aula,
mascaretes lliures i higiene com
es pugui, el nombre d’infeccions
per la Covid-19 pujarà com l’es-
cuma. A més, enviar els docents a
aquest calvari resultarà tota una
execució. Qui no ho vegi és un
il·lús. Però a tot això cal afegir
transgressions flagrants de la nor-
mativa sanitària en els nostres
centres. Si es prohibeixen les tro-
bades de més de deu persones en
qualsevol lloc, a molts instituts
s’han donat reunions atapeïdes
de desenes de docents sense mas-
careta on se’ls diu que hauran de
fer més hores laborals fora del
marc legal. Això sí, el Departa-
ment parla dels grups estables
com el gran fre a la Covid-19, la
qual cosa, i per a qui coneix l’aula,
sap que és una idea impossible i
concebuda per qui no treballa en
un institut. Tot plegat sembla que
obrir així les aules serà per deixar
contents als progenitors, votants
potencials, sacrificant la minoria
electoral dels docents. La pre-
gunta és, si hi ha un sol mort sota
aquesta irresponsabilitat, quina
cara posarà en Bargalló?

Crispat
per David Rabadà

Paradoxa en el segrest de Messi
per Jordi Lleal 

Un segrest es defineix com:
“Retenir a una persona contra
la seva voluntat, per obtenir-ne
algun profit per part del se-
grestador, diners, canvi amb
altres persones, entrega d’ar-
mes, etcètera”. A les pel·lícules
d’espies, és molt freqüent veu-
re aquests intercanvis, espe-
cialment en temps de la guerra
freda, a la línia fronterera de
Berlín.

Messi havia anunciat la seva
marxa del Barça i la directiva re-
fusà els seus desitjos, adduint
clàusules del contracte. D’acord
amb això, Messi ha reculat i per
no acabar davant dels tribu-
nals per resoldre el conflicte, ha
anunciat que es queda per jugar
la temporada 2020-2021. La
paradoxa és que estant “se-
grestat”, continuarà cobrant
una milionada i el club dels
seus amors podrà comptar amb
el millor jugador del món, du-
rant una temporada més. La de-

finició de segrest, en aquest cas,
salta pels aires, perquè segres-
tat i segrestador hi surten gua-
nyant, serà que aleshores el
mot segrest és massa contun-
dent i millor aplicar-li el con-
cepte “retenció com a ostatge”? 

Alguns culers potser espe-
raran que a Messi li sobrevingui
la “síndrome d’Estocolm”, aque-
lla en què el segrestat acaba op-
tant per les idees dels seus se-
grestadors, i decideixi, passada
la temporada, continuar al Bar-
ça fins a la seva retirada. 

A Catalunya, tenim els pre-
sos i exiliats polítics segrestats per
l’Estat espanyol per aconseguir
refredar les ànsies independen-
tistes de molts catalans, malau-
radament en aquest cas el pos-
sible benefici només és per a l’es-
tat espanyol i els presos i exiliats
polítics són, amb tota seguretat,
ostatges del poder central.

Són la cara i la creu de la ma-
teixa moneda. 

Les millors
perles

Millor portar mascareta que morir-se. Aquesta és la conclusió
d’una nena valenciana que ha hagut de començar l’escola
amb mascareta. “És una mica pitjor perquè no pots respirar

del tot, però no passa res! És millor això que morir-se”, ha dit la petita
en ser entrevistada per À Punt a les portes del col·legi.

En temps de coronavirus, la paraula ‘gel’ s’associa molt més
al desinfectant que no pas als glaçons. I si no, que li pre-
guntin a la tuitaire que ha ficat la mà a una màquina de gel

d’un establiment de menjar ràpid esperant rentar-se les mans i,
en comptes d’això, li han caigut alguns glaçons a sobre.

Un vídeo d’una formació a uns venedors de l’empresa d’alar-
mes Securitas Direct publicat a ElDiario.es ha revelat les pecu-
liars formes de la companyia. “O posa l’alarma o no dorm”, re-

peteixen el formador i els alumnes a l’uníson parlant d’un potencial
client, a qui haurien d’espantar perquè acabés comprant l’alarma.

Un home o dona amb “do de gents, sociable i amb una veu
projectada (to elevat)”. Aquesta és la descripció que han
fet a La Sexta del que han batejat com a “supercontagia-

dor o supercontagiadora” de coronavirus. La idea s’ha fet viral a
les xarxes, on molta gent s’ha identificat amb aquest perfil.

Un presentador de Telemadrid estava recordant a l’audiència
els col·laboradors que hi hauria al programa aquella tarda
quan va donar un nom sorpresa: Nacho Vidal. Davant del riu-

re de la seva companya, el presentador va rectificar i va explicar que
en realitat es tractava del periodista Nacho Abad. Un lapsus curiós.

A les xarxes

@adrisantaa: Pedro Sánchez i Quim Torra
han parlat per telèfon. Han acordat buscar
una data per a la taula de diàleg que es
farà a Barcelona.

@pilar_blau: Josep Maria Argimon diu
que a finals d’any podrem tenir unes
100.000 vacunes. Esperem que sigui així i
que vagin bé.

#100.000Vacunes

@AdriaAlsina: És una bomba atòmica con-
tra Barcelona i el sector financer català que
tanca el cercle començat amb la fallida de
Banca Catalana. Felicitats a tots els premiats.

#Macrofusió #TaulaDeDiàleg
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POLÈMICA4Falta d’espai i pe-
rill de contagis. Això és el que
denuncien que passa als ves-
tuaris de la comissaria de Mos-
sos d’Esquadra d’Esplugues.
Qui ha llençat el crit d’alerta és
el Sindicat de Policies de Cata-
lunya, que a finals d’agost va ex-
plicar a través de les xarxes so-
cials que ja ha portat el cas a
Inspecció de Treball.

Des del sindicat expliquen
que el problema de falta d’espai
als vestuaris d’homes de la co-
missaria és un problema que ja
fa temps que arrosseguen. De
fet, en un comunicat recollit
per diferents mitjans ho defi-
neixen com un “greu problema
endèmic”.

Per això, i davant de les re-
comanacions de mantenir les
distàncies que fan des del De-
partament de Salut per evitar
contagis de coronavirus en ple-
na pandèmia, el Sindicat ha de-
cidit fer pública la seva situació.

Els representants dels tre-
balladors afegeixen que, els da-
rrers mesos, la situació encara
s’ha agreujat més perquè Interior
ha reforçat la plantilla de la co-
missaria d’Esplugues amb 16
agents més.

Es tracta de Mossos de l’àrea
de recursos operatius (ARRO)
que es dediquen a tasques d’or-
dre públic per controlar que la
ciutadania compleix les mesures

dictaminades per Salut per evi-
tar rebrots.

El Sindicat de Policies de Ca-
talunya considera una incon-
gruència que la Generalitat posi
normes a les empreses per pre-
venir els contagis, que faci que
els Mossos controlin que es
compleixen aquestes normes i
sancioni les que no ho fan i
que ells incompleixin la nor-
mativa de salut laboral.

El poc espai impedeix mantenir les distàncies. Foto: Twitter (@SPC_Mossos_PL)

Denuncien el risc de contagi que
hi ha a la comissaria de Mossos
» Ho adverteix un sindicat, que diu que falta espai als vestuaris
» La situació ha empitjorat amb l’arribada de 16 nous agents

El Sant Joan de Déu estudia
l’afectació del virus en infants

CORONAVIRUS4L’Hospital Sant
Joan de Déu ha fet un dels estu-
dis més ambiciosos sobre l’afec-
tació del virus de la Covid-19
entre els infants. Durant cinc
setmanes, els investigadors del
centre han analitzat 22 casals
d’estiu de l’àrea de Barcelona,
arribant a recollir mostres a més
de 2.000 persones.

A més, les activitats que feien
els infants eren molt similars a les
que es fan en una escola, perquè
també es volia saber si es poden
obrir les escoles de manera se-
gura aquest setembre.

El ‘Kids Corona’, tal com es va
batejar l’estudi, ha demostrat
que els grups bombolla són una
manera molt eficaç a l’hora de
contenir la transmissió del virus,
rastrejar els possibles nous casos
i fer la quarantena.

El projecte també ha com-
provat que, per fer els tests PCR,
els infants accepten molt millor
les proves amb saliva, que són
igual de fiables que les proves en
què s’introdueix un pal a les fos-
ses nasals. Educació i Salut ja fan
servir aquesta informació per
reobrir les escoles amb seguretat.

Un acte recordarà les víctimes
del coronavirus a la ciutat

HOMENATGE4L’Ajuntament
està preparant un acte de record
per als espluguins i les esplu-
guines que han mort durant la
pandèmia del coronavirus.

En principi, l’acte s’havia
de fer al juliol, però els rebrots
i l’augment de contagis detectats
als municipis de l’entorn van fer
que el consistori optés per pos-
posar-lo i celebrar-lo aquesta
tardor.

De moment, i tenint en
compte que la situació sanitària
continua sent delicada, fonts
municipals expliquen que enca-

ra no hi ha cap data fixada per
fer-lo. Per això, tampoc està de-
finit què es farà durant l’acte, que
no estarà obert al públic. En un
principi, el consistori havia pen-
sat a plantar un arbre i col·locar
una placa de record per a tots els
espluguins i espluguines víctimes
de la Covid-19.

De moment, l’Ajuntament
demana a tots els ciutadans que
hagin perdut un familiar per
culpa del virus que es posin en
contacte amb el consistori a tra-
vés del correu electrònic alcal-
dia@esplugues.cat.

Els contenidors recullen
més de 87.000 quilos de roba
MEDI AMBIENT4Nou rècord.
Això és el que s’ha aconseguit a
la vintena de contenidors de re-
collida de roba que hi ha a la ciu-
tat. Si el 2019 ja es va tancar amb
un increment del 8% de roba re-
collida, durant els primers sis
mesos de l’any s’han assolit els
87.500 quilos.

Així ho reflecteixen les dades
del projecte Roba Amiga, una
iniciativa impulsada per l’em-
presa social Solidança i que

compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

Les dades mostren que, de
mitjana, de gener a juny s’han re-
collit 14.600 quilos de roba al
mes, una xifra més elevada que
la de l’any passat, cosa que fa que
el consistori es mostri “optimis-
ta” davant la roba que es pugui
aconseguir reciclar aquest any.

El de la rambla del Carme és
el contenidor que més quilos
recull, amb 9.056 en sis mesos.

Política | Esquerra escull Toni Haro com a nou president
Antoni Haro és el nou president de la secció local d’Esquerra Republicana. Així ho

va votar, per unanimitat, l’assemblea local del partit el 4 de setembre. Haro va anun-
ciar que dedicarà “totes les ganes i el temps” per mantenir la dinàmica del partit.
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Sant Joan Despí

Torna el teatre al Mercè
Rodoreda amb Lapònia

CULTURA4El Teatre Mercè Ro-
doreda torna a aixecar el teló.
Després de mesos amb tota l’ac-
tivitat cultural paralitzada, més
enllà de les propostes a través de
les xarxes, alguns espais tornen
a recuperar l’activitat.

Roger Coma serà l’encarre-
gat de tornar a donar vida a l’es-
cenari amb Lapònia, una co-
mèdia que ha triomfat a tots els
teatres per on ha passat abans.
Es tracta d’una obra que parla
sobre les mentides, les il·lu-
sions i, sobretot, sobre l’educa-
ció que rebem des de petits.

En aquest cas, Coma és el
pare d’una de les dues famílies
que es troben a Lapònia per ce-
lebrar la Nit de Nadal i esperar
l’arribada del Pare Noel. L’a-
companyen la seva parella, la
germana d’ella i el marit, que els
interpreten Elena Fortuny, Me-
ritxell Calvo i Manel Sans.

L’obra, que es podrà veure di-
vendres 2 d’octubre a les 9 del
vespre, és un dels espectacles que
Teatredespí ha reprogramat des-
prés que, a la primavera, hagués
de suspendre totes les activitats
pel coronavirus.

Manifestacions tenses contra
les ocupacions a Les Planes

SUCCESSOS4Les manifestacions
contra les ocupacions i la tensió
provocada pels desallotjaments
han marcat l’estiu al barri de Les
Planes. Dimecres 12 d’agost, un
operatiu dels Mossos d’Esquadra
va desallotjar un grup de perso-
nes que vivia en una fàbrica aban-
donada del carrer Gran Capità.

La nit abans, la policia cata-
lana va haver de muntar un cor-
dó a l’entrada del recinte per
controlar un grup de manifestants
exaltats. La protesta va acabar
amb dos detinguts per desobe-
diència i resistència a l’autoritat.

Segons l’ACN, un altre grup
que havia ocupat una entitat ban-
cària abandonada va marxar del
poble la mateixa nit davant la
pressió dels veïns, que els consi-
deraven responsables de diversos
robatoris que s’havien produït a
la zona.

L’alcalde, Antoni Poveda, va
demanar “responsabilitat i sentit
comú” perquè no s’estigmatitzi
Les Planes “com un barri racista”
després d’assegurar que, a la pro-
testa, hi havia gent que no era de
la ciutat “amb una clara actitud
populista i provocadora”.

Seguretat | Poveda reclama més Mossos per a Sant Joan
L’alcalde santjoanenc, Antoni Poveda, va aprofitar la reunió de la Junta de Seguretat

que es va celebrar a mitjans d’agost per reclamar al Departament d’Interior que 
enviï més agents dels Mossos d’Esquadra a la ciutat per evitar la inseguretat.

SOCIETAT4Un grup de pirates
informàtics russos va atacar el
sistema informàtic de l’Hospital
Moisès Broggi, tal com va avan-
çar RAC1. El programa que els
hackers van introduir als servi-
dors del centre va encriptar la in-
formació emmagatzemada als
ordinadors i en demanaven un
rescat per poder-la recuperar.

Des del centre van explicar
que en cap moment es van plan-
tejar pagar als pirates i, quan van
detectar el problema, van de-
nunciar el cas als Mossos d’Es-
quadra. Els tècnics del centre i
l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya treballen per desblo-
quejar els servidors de manera
segura i recuperar la informació.

Segons fonts de l’hospital,
l’atac no va afectar el sistema in-
formàtic principal i els pirates no
van accedir a dades confidencials
dels pacients ni a informació
dels treballadors del centre. Els
sistemes secundaris com el que

recull les imatges de radiologia,
el correu corporatiu o el telèfon
van ser els més afectats.

Des dels Mossos expliquen
que aquesta mena d’atacs cada
vegada són més habituals i re-
comanen no pagar als pirates,
perquè en aquesta mena d’ex-
torsions mai se sap si els hackers
compliran la promesa de tornar
tota la informació o continuaran
demanant més diners.

OBRES D’AMPLIACIÓ
La notícia de l’atac informàtic va
coincidir amb l’inici de les obres
per construir un edifici annex a
l’hospital. Salut va explicar que
aquest espai, que en principi
estarà enllestit a principis del
2021, estarà destinat a acollir ca-
sos de Covid però que, un cop su-
perada la pandèmia, el centre el
podrà aprofitar per ubicar-hi
aquells serveis que consideri.

Salut ha arrencat les obres per construir un edifici annex. Foto: Ajuntament

Hackers russos ataquen el
sistema informàtic del Broggi

» Els pirates demanaven un rescat per recuperar la informació robada
» L’hospital diu que l’atac no va afectar informació confidencial

Nobel Plastiques va a la vaga
indefinida pel tancament

LABORAL4El comitè d’empre-
sa de Nobel Plastiques Ibérica ha
convocat vaga indefinida a par-
tir del dilluns 14 de setembre.
Des de Comissions Obreres ex-
pliquen que, amb aquesta me-
sura, el comitè “intensifica les ac-
cions de protesta contra l’ERO
que ha presentat la companyia”
per tancar la fàbrica.

L’empresa va anunciar la de-
cisió als treballadors a finals de
juliol. Des de llavors, el comitè

d’empresa ha estat negociant
l’expedient de regulació amb els
directius de la companyia amb
l’objectiu d’evitar el tancament i
mantenir els 200 llocs de feina.

Els treballadors, que ja fa
dies que protesten a l’entrada de
la fàbrica al matí i a la tarda, han
rebut el suport del Ple, que a fi-
nals de juliol va aprovar una mo-
ció en què rebutja el tancament
de la planta i demana a l’empre-
sa que reconsideri la decisió.
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POLÍTICA4Tots els partits de
l’oposició, JxCAT, ERC, la CUP i
el regidor no adscrit, es van po-
sar d’acord per reclamar un Ple
extraordinari al govern municipal
perquè l’equip encapçalat per
Josep Perpinyà donés les expli-
cacions necessàries sobre la ges-
tió que està duent a terme de la
crisi provocada pel coronavirus.

El debat es va celebrar dime-
cres 2 de setembre a la sala de ses-
sions de l’Ajuntament, però les
mesures de seguretat no van per-
metre que hi anés públic. Tot i
que en un principi s’havien pre-
sentat dues mocions, la primera
feia referència a la celebració del
Ple per poder sentir les explica-
cions, de manera que secretaria
va considerar que era un prec i fi-
nalment no es va votar.

El segon punt era una moció
que feia referència a l’acord que
l’Estat ha firmat amb la Federa-
ció Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) perquè el Mi-

nisteri d’Hisenda es quedi els
romanents que els ajuntaments
han estalviat els darrers anys.

Tots els partits de l’oposició
van votar a favor de la moció, que
demana que Sant Just no entre-
gui els seus diners a l’Estat i els
dediqui a fer polítiques per sor-
tir de la crisi. També hi van votar
a favor els dos regidors de Movem
que formen part del govern i el
PSC es va abstenir.

ARRENCA EL PACTE DE CIUTAT
Sant Just ja té un document que
recull les principals línies estra-
tègiques que ha de seguir la ciu-
tat els pròxims anys per reactivar
l’activitat després de la pandèmia.

La proposta ha estat creada
per agents socials, entitats i par-
tits i contempla la creació del Con-
sell de Ciutat, un òrgan que s’en-
carregarà de fer realitat les ac-
cions i compromisos del Pacte.

El govern de Perpinyà va donar totes les explicacions als partits. Foto: Arxiu

L’oposició força el govern a retre
comptes de la gestió en un Ple

» Els partits no volen que l’Ajuntament doni els seus estalvis a l’Estat
» Un document recull les principals accions per reactivar la ciutat

El CAP tindrà un rastrejador
per als centres educatius

CORONAVIRUS4El Centre d’A-
tenció Primària de Sant Just té
tres rastrejadors des de finals
d’agost. Es tracta de personal
que es dedica, exclusivament, a
la gestió de la Covid-19 per tal de
controlar els rebrots i avançar-
se a una possible segona onada
de contagis que molts experts
apunten que podria haver-hi
aquesta tardor.

La previsió és que un dels
punts calents siguin els centres
educatius, que a mitjans de mes
tornaran a obrir portes perquè els
alumnes vagin a classe.

Per això, l’últim rastrejador
que s’ha incorporat a l’equip del
CAP es dedica a rastrejar els ca-
sos que hi pugui haver a les es-
coles i instituts. Com explica Rà-
dio Desvern, aquesta persona
treballarà juntament amb un
equip d’infermers i infermeres del
centre, que faran el seguiment del
curs escolar i controlaran les in-
cidències relacionades amb el
coronavirus que es detectin.

Per realitzar totes les proves
PCR que s’estan fent al CAP, l’A-
juntament cedirà algunes sales
del centre cívic Salvador Espriu.

Ja està a punt el nou pàrquing
de l’Escola Montserrat

MOBILITAT4La zona d’aparca-
ment per poder deixar els infants
amb seguretat a l’entrada de
l’Escola Montserrat ja està en-
llestida. És el que s’anomena un
‘kiss & ride’, un espai on els pa-
res es poden acomiadar dels fills
sense haver de parar ni baixar del
cotxe i així la circulació es man-
té fluida però amb seguretat per
als estudiants.

A finals d’agost també s’havia
de reformar l’entrada de l’Esco-
la Canigó, tal com va explicar el
regidor d’Urbanisme i Via Públi-
ca, Joan Basagañas. Però alguns

veïns denuncien que aquesta re-
modelació, necessària per mi-
llorar la seguretat a l’entrada del
centre escolar, encara no s’han fet.  

Les obres que sí que estan a
punt de quedar enllestides són
les que s’estan fent a la rotonda
que hi ha a la cruïlla del carrer
Miquel Reverter amb l’avinguda
Indústria.

Aquesta reforma, que en prin-
cipi havia d’estar enllestida a fi-
nals d’agost, canvia la ubicació
dels passos de zebra que hi ha ac-
tualment amb l’objectiu de faci-
litar la mobilitat als vianants.

Una placa recorda les víctimes
santjustenques de la Covid-19
HOMENATGE4L’Ajuntament va
decidir col·locar una placa com-
memorativa per recordar els
veïns i veïnes de Sant Just que
han mort durant la pandèmia.
Sobre un suport de fusta, la pla-
ca diu: “sempre us tindrem en la
nostra memòria”.

Després d’anunciar la col·lo-
cació d’aquest record, el consis-
tori també hi va deixar un ram
de flors per tal de mostrar el seu
condol a les famílies que han

perdut algun familiar per culpa
del coronavirus.

En aquest sentit, el govern de
Josep Perpinyà explica que es
tracta d’un “espai obert” on
aquells que vulguin recordar
les víctimes hi poden accedir
mantenint les mesures de se-
guretat que encara hi ha en vi-
gor. Per això es va decidir ins-
tal·lar la placa de record en un
racó de la plaça Jacint Verda-
guer, al costat de l’Ajuntament.

Dona i Empresa |Mercè Camps, escollida nova presidenta
L’associació Dona i Empresa ha escollit Mercè Camps com a nova presidenta, relle-
vant Ira Peire, que ha ostentat el càrrec els darrers cinc anys. L’entitat, que treballa

per reivindicar la dona treballadora, també ha renovat la resta de la junta.
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Reconeixement a les bones
pràctiques pel Sant’s Market 
PROXIMITAT4La Fundació
Carles Pi i Sunyer i la Federa-
ció de Municipis de Catalunya
han inclòs el Sant’s Market al
Banc de Bones Pràctiques dels
governs locals.

El Sant’s Market va néixer
l’estiu de l’any passat com una
proposta per fer més visible i ac-
cessible el comerç de Sant Just,
Sant Joan i Sant Feliu. Amb
aquesta iniciativa, els tres mu-
nicipis volien que els veïns i veï-
nes coneguessin l’oferta comer-
cial, de serveis i de restauració de
cada poble, per aconseguir que

la gent es quedi a comprar a les
ciutats i no marxi a Barcelona.

L’acollida va ser tan positiva
que el mercat es va repetir l’1 de
desembre passat amb una edició
nadalenca.

El Banc de Bones Pràcti-
ques, que reconeix les expe-
riències innovadores de go-
vern i gestió dels municipis
del país, vol donar a conèixer
aquesta proposta perquè con-
sidera que és una bona inicia-
tiva per incrementar la visibi-
litat del comerç local i els ser-
veis de proximitat.

CORONAVIRUS4Les mesures
per intentar frenar els rebrots
tornen a limitar la capacitat dels
bars i restaurants d’Esplugues,
Sant Joan Despí i Sant Just
Desvern. Segons l’ordre que va
aparèixer al Diari Oficial de la
Generalitat a principis de mes,
l’ocupació de les terrasses i l’a-
forament interior dels locals
queda limitat a la meitat.

A més, les mesures també re-
marquen que hi ha d’haver un
espai de dos metres entre les di-
ferents taules o grups que hi hagi
a l’establiment i que aquestes
trobades no poden ser de més de
deu persones. La novetat d’a-
questa mesura, en comparació
amb la que hi havia en vigor des
de mitjans d’agost, és que ara les
restriccions també s’han d’apli-
car a les terrasses i no només a
l’interior dels locals, com passava
fins ara.

La normativa també diu que
els propietaris de bars i restau-
rants han de col·locar cartells
ben visibles que informin els
clients de l’aforament màxim

del local, de la capacitat màxima
de les terrasses i de la limitació
al 50%.

La normativa, tal com recull
l’Agència Catalana de Notícies,
també dicta que l’horari de tan-
cament dels establiments de
restauració és a la una de la
matinada, com a màxim, però
que ja no poden admetre nous

clients des d’una hora abans, és
a dir, des de la mitjanit.

Aquesta mesura, que en
principi estarà en vigor fins al
15 de setembre, també afecta
altres municipis de l’entorn
com Cornellà, l’Hospitalet,
Barcelona, Sant Feliu de Llo-
bregat, Castelldefels, Gavà,
Sant Boi o Viladecans.

Les terrasses queden limitades a la meitat de taules. Foto: Aj. de Sant Joan Despí

Salut limita la capacitat de bars
i terrasses per contenir rebrots

Esplugues | S’endarrereix la taxa de residus per la Covid
L’Ajuntament ha anunciat que ajorna l’aplicació de la nova taxa de residus co-

mercials. El consistori, que amb aquesta mesura pretenia fomentar el reciclatge
entre botiguers, bars i restaurants amb bonificacions, posposa la mesura. 
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Esports Futbol | Aznar nega que la UE Sant Joan degui 93.000 euros
El president de la UE Sant Joan Despí, Frederic Aznar, va negar en una entrevista a 

La Premsa del Baix que el deute del club sigui d’uns 93.000 euros. El dirigent va xifrar 
aquesta quantitat en uns 28.000, més uns 8.000 que ha de tornar a diferents famílies.

Compte enrere per a l’inici de
la Primera Estatal masculina
HANDBOL4El primer cap de
setmana d’octubre és una data
marcada en vermell al calendari
de l’Handbol Sant Joan Despí i de
l’Handbol Esplugues ja que, si no
hi ha cap contratemps, serà quan
començarà la Primera Estatal
masculina 2020-21. 

Més de mig any després de
l’aturada pel coronavirus, sant-
joanencs i espluguins han comp-
tat els dies per tornar a competir

i veuen ja com aquesta espera ar-
riba a la seva fi.

El CHSJD arrencarà el curs
contra el BM la Roca el dissabte
3, mentre que els espluguins re-
bran el Poblenou, tot i que enca-
ra no han concretat dia ni hora.
El primer derbi de la temporada
serà al Salvador Gimeno en la de-
sena jornada, mentre que en la
25a els dos conjunts es veuran les
cares al CEM les Moreres.

Amb el sènior femení de nou a
Primera i el masculí com a fla-
mant equip de Segona B, la Penya
Esplugues compta enrere les set-
manes que falten perquè arribi el
mes d’octubre, data d’inici de les
competicions de futbol sala or-
ganitzades per la Federació Es-
panyola (RFEF).

A finals del mes passat la Co-
missió de Presidents Autonò-
mics va fixar el tercer cap de set-
mana del mes que ve com la d’i-
nici de les competicions d’àmbit
estatal, decisió que hauria de ra-
tificar la Comissió Delegada el
pròxim dilluns 14, i no gaire més
tard després d’aquesta decisió
s’haurien de sortejar els calen-
daris de les categories. Si no hi ha
cap contratemps, doncs, la pilo-
ta tornarà a rodar el tercer cap de
setmana del mes que ve.

Els sèniors, doncs, entrenen
des del mes passat a les ordres de

Manuel Moya i d’Alfredo García
per estar a punt per a l’inici de les
competicions. El femení, conso-
lidat ja a l’elit del futbol sala es-
tatal, lluitarà per acabar en la mi-
llor classificació possible, mentre
que el masculí, que acaba d’as-
cendir, es trobarà amb una cate-
goria duríssima amb grans rivals. 

El conjunt de García forma
part del subgrup B de la fase 1

amb el Barceloneta Futsal, el
Manresa (dos del equips que
haurien pogut jugar per pujar a
Segona el curs passat), el Futsal
Lleida, el Club Natació Sabadell,
el Club Salou FS, el Futsal Mata-
ró, el filial de l’Industrias Santa
Coloma, el CFS Mar Dènia i el
CDFS Segorbe. Els espluguins,
per tant, hauran d’afrontar dos
desplaçaments al País Valencià.

L’equip femení ja treballa a les ordres de Manuel Moya. Foto: AEPE

L’octubre, data d’inici de les
lligues per a la Penya Esplugues
Pau Arriaga
ESPLUGUES

El CV Esplugues ja coneix els
seus rivals a la lliga 2020-21

El mes passat la Fede-
ració Espanyola de Vo-
leibol (RFEVB) va pu-

blicar els grups de la Superlliga
2 Femenina, on tornarà a com-
petir el CV Esplugues.

L’equip torna a formar part
del grup B de la categoria de pla-
ta del voleibol estatal i es posa-
rà en marxa en aquesta tempo-
rada 2020-21 amb el desplaça-
ment més llarg de la temporada,
el 17 d’octubre a las Palmas de

Gran Canaria. El debut al CEM
les Moreres està previst per a la
setmana següent, amb un partit
contra el CAEP Soria.

La primera volta del curs
que ve arribarà a la seva fi el se-
gon cap de setmana de desem-
bre, mentre que l’última jorna-
da serà a mitjans de març. L’ob-
jectiu de les espluguines, igual
que ha passat en les darreres
temporades, és la permanència
en aquesta categoria.
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Enric Casasses, guanyador del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes el febrer
passat, ha començat el mes de setembre
publicant el llibre Assagetsde la mà d’E-
dicions Poncianes. Es tracta d’un recull de
tres assajos escrits en vers que parlen so-
bre tres personatges il·lustres que han in-
fluït Casasses: Antoni Gaudí, Niccolò Pa-
ganini i Josep Blanch i Reynalt.

Llibres

Assagets
Enric Casasses

The Mamzelles, la companyia resident de
la Beckett el curs 2019-2020, havia d’es-
trenar Todas las floresel mes de maig, però
el coronavirus no ho va permetre. Ara, les
quatre dones que formen part del pro-
jecte tornen a casa amb un espectacle
que recupera la mort, la idea del ‘Me-
mento mori’, com a tema principal. 

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Todas las flores
Bàrbara Mestanza

La madrilenya Bely Basarte va començar
a publicar vídeos cantant a YouTube
l’any 2015. Poc s’imaginava aquella jove
aleshores que, cinc anys més tard, esta-
ria presentant el seu segon àlbum d’es-
tudi: El camino que no me llevó a Roma. La
cantant i compositora ha reconegut que
en aquest disc ha volgut “experimentar
i fugir del pop convencional”.

Música

Pilar Palomero s’estrena amb la pel·lícu-
la Las niñas, la història de moltes dones
actuals explicada i entesa a partir de l’e-
ducació que van rebre en la seva ado-
lescència durant la dècada dels 90. El film
ha estat una de les grans sorpreses del
Festival de Màlaga, on ha rebut el premi
Feroz Puerta Oscura. Les protagonistes
són Andrea Fandos i Natalia de Molina.

Pelis i sèries

Las niñas
Pilar Palomero

El camino que no me llevó a Roma
Bely Basarte

William Klein. Manifest
Una de les milers de propostes culturals que el corona-
virus va fulminar el passat mes de març va ser l’exposi-

ció ‘William Klein. Manifest’, que tot just s’havia instal·lat
a La Pedrera de Barcelona quan el monument va haver
de tancar portes. Per sort, la Casa Milà ha tornat a oferir
aquest estiu la mostra del gran fotògraf novaiorquès i
es pot visitar fins al 30 de setembre. Nascut el 1928,

Klein és una de les peces clau de la fotografia del segle
XX i l’exposició ho deixa molt clar amb un recull de pri-
mera qualitat que demostra el seu caràcter polifacètic.  

Lluís Homar (Barcelona, 1957) és, probable-
ment, un dels millors actors de l’escena actual.
De fet, ara podem afirmar-ho amb més contun-
dència: acaba de rebre el premi Max de teatre a
millor actor protagonista per La neta del senyor

Linh. Homar va recollir el guardó a Màlaga el
passat dia 7, en una gala dolça per al teatre ca-
talà: el dramaturg Jordi Casanovas i la directora

i dramaturga Marta Aran també van formar
part dels premiats. En el cas d’Homar, aquest
guardó se suma a l’altre Max que va guanyar
l’any 2014 per Terra Baixa i al Goya i al Gaudí

per la pel·lícula Eva, entre molts altres reconei-
xements. En aquests més de quaranta anys de
carrera, Homar ha demostrat la seva versatilitat
treballant també a sèries de televisió i fent de

director teatral. Des de l’any passat, a més, diri-
geix la Companyia Nacional de Teatre Clàssic.

L L U Í S  H O M A R

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor de renom
Amb una trajectòria de més de quaranta anys

Famosos

Guanyar un premi Max de teatre
Com a millor actor protagonista per ‘La neta del senyor Linh’

Reconeixement merescut
El consideren un gran del teatre i li donen l’enhorabona

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia |Marvel’s Avengers
Els fans dels superherois de Marvel estan d’enhorabona: el videojoc Marvel’s

Avengers arriba per fi al mercat aquest mes. Disponible per a PS4, Xbox One i PC.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PRESENCIAL

El govern espanyol ha acordat amb les comunitats que 
sigui obligatòria per als alumnes a partir de sis anys

GRUPS

MASCARETA

RÀTIOS

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

i EDUCACIÓ

Les escoles i instituts van ser els primers espais a tancar
quan va esclatar la pandèmia, forçant professors i alumnes
a fer mig curs a distància. Des d’aleshores, van començar a

aflorar les incògnites sobre com seria el curs 2020-2021 i, ara
que som a les portes del retorn a les classes, cal recordar les in-
dicacions dels departaments d’Educació i Salut al respecte.

El dia 14 de setembre, els centres educatius obriran amb
tota la normalitat que permeti aquest nou company que és el
coronavirus. El curs serà presencial, però la mascareta serà
obligatòria entre els alumnes a partir dels sis anys, tal com va
acordar el govern espanyol amb les comunitats autònomes a
finals d’agost. Tot i això, la Generalitat matisa que a Catalunya,
a les zones on la situació epidemiològica sigui favorable,
aquesta obligatorietat no s’aplicarà fins als 12 anys. 

Els alumnes s’organitzaran en “grups estables de convivèn-
cia”, fet que facilitarà el rastreig dels contactes en cas que hi
hagi un contagi. A infantil i primària, aquests grups hauran de
ser de menys de vint alumnes. A més, les famílies hauran de
prendre la temperatura dels infants abans de sortir de casa, i
es tornarà a fer un cop a l’escola. 

Com serà el curs 2020-2021?

El curs 2020-2021 començarà el 14 de setembre 
amb una certa normalitat: serà de forma presencial

Les claus

Hi haurà “grups estables de convivència” per tal 
de facilitar el rastreig de contactes en cas d’un contagi

Als cursos d’infantil i primària els grups estables de 
convivència hauran de ser de menys de vint alumnes
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