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Una trentena de persones van ser
desnonades el 24 de setembre
d’un edifici que feia tres anys
que estava ocupat al carrer Lleial-
tat, al barri de Can Clota d’Es-
plugues. Plataformes i entitats lo-
cals havien convocat una mani-
festació per intentar aturar el
desnonament, però la presència
dels Mossos d’Esquadra, que van
organitzar un operatiu junta-
ment amb la Policia Local, ho va
impedir.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pi-
lar Díaz, va anunciar a les xarxes
socials el desnonament dient que
s’havia pogut fer “després de
molts mesos de gestions” i va afe-
gir que ho han fet “per tornar la

tranquil·litat al barri”, sent “cons-
cients de les infinites molèsties
que ha causat aquesta ocupa-
ció”. Ho diu per les diverses de-
núncies que la Policia Local ha
posat a les persones que vivien a
l’edifici per qüestions com fer
soroll a la nit amb generadors per
fer llum, per la música alta o per
anar a buscar aigua a les fonts pú-
bliques.

Des de la PAH d’Esplugues
expliquen a Línia Tres que els
sembla “una bestiesa impensa-
ble” que Díaz “abanderi desno-
naments” i els preocupa que
aquesta sigui la nova línia polí-
tica del govern local en matèria
d’habitatge.

CAP ALTERNATIVA
La Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca d’Esplugues, que s’ha
tornat a activar veient l’incre-

ment de desnonaments que hi ha
a la ciutat, denuncia que el go-
vern local va fer fora els habitants
del bloc, nou famílies amb més
d’una desena de menors i joves
a càrrec, sense oferir-los cap al-
ternativa. Segons l’entitat, només
van oferir una habitació d’alberg
per a les mares i els menors du-
rant una setmana. Des de llavors
asseguren que dormen al ca-
rrer o en cotxes aparcats per la
ciutat i que han hagut d’orga-
nitzar recollides de menjar per
donar-los aliments.

Des de la plataforma també
denuncien que els Serveis Socials
d’Esplugues no han contactat
mai amb aquestes famílies du-
rant l’últim any. El consistori ho
desmenteix i explica que els da-
rrers dotze mesos els han atès
més d’una vintena de vegades
per tractar qüestions sobre ali-

mentació, escolarització de me-
nors o per donar-los bolquers,
entre d’altres.

Sigui com sigui, la PAH re-
clama al govern d’Esplugues que
busqui una alternativa a aques-
tes famílies perquè puguin viu-
re i que se’ls ofereixi l’opció del
lloguer social en l’edifici que
fins ara ocupaven, que asseguren
que és d’un fons voltor.

CANVI LEGISLATIU
Després del desnonament, Pilar
Díaz, alcaldessa d’Esplugues,
també va lamentar que els ajun-
taments no tinguin “competèn-
cies per solucionar de forma rà-
pida i directa l’ocupació il·legal
d’habitatges”. 

Qui tampoc té “les eines ne-
cessàries” és l’Ajuntament de
Sant Joan Despí. Ho diu en una
moció que rebutja “les ocupa-

cions delictives d’habitatges” i
que reclama a la Generalitat que
“actuï davant l’increment de ca-
sos” creant un pla interdeparta-
mental que es coordini amb els
ajuntaments. La moció es va
aprovar al Ple del 29 de setem-
bre amb el vot a favor de tots els
partits excepte Esquerra.

El barri de Can Clota d’Es-
plugues també va ser l’escenari
escollit pel PP per demanar que
els ajuntaments no empadronin
els ocupes i que anul·lin el re-
gistre d’aquells que s’han “inscrit
il·legalment”, com recull l’ACN.

Des de la PAH d’Esplugues te-
men que els “interessos partidis-
tes” del PSC per frenar els dis-
cursos contra els ocupes de par-
tits com el PP o Ciutadans faci que
a municipis com Sant Joan Des-
pí o Esplugues siguin els socialis-
tes els que liderin aquest discurs.

Polèmica per les ocupacions
» El desnonament d’un bloc ocupat a Esplugues acaba amb una trentena de persones vivint al carrer
» La PAH d’Esplugues denuncia el discurs anti ocupacions de partits com el PP, Ciutadans o el PSC

Pau Massip Martori
ESPLUGUES

El bloc d’Esplugues que feia tres anys que estava ocupat, per dins i per fora. Fotos: Ajuntament d’Esplugues
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Inhabilitar la minoria nacional

A Quim Torra se l’ha expulsat de la pre-
sidència de la Generalitat per haver reti-
rat tard (!) una pancarta (!) en què es re-
clamava la llibertat de presos polítics (!)
reconeguts per les més reputades entitats
internacionals (!) enmig d’un període
electoral. Per més que es pensi que la neu-
tralitat institucional hi obligava, els qua-
tre senyals d’exclamació són tan eixor-
dadors que és difícil afegir-hi alguna
cosa més. 

Però sí, encara s’hi pot
afegir alguna cosa més, i és el
perquè real d’aquesta inha-
bilitació. Perquè no té res a
veure ni amb la pancarta, ni
amb els terminis, ni amb l’a-
bast de la transgressió. 

A Quim Torra se l’ha inhabilitat per-
què aquell anodí acte de desobediència,
menor des de tots els punts de vista, el va
perpetrar el màxim representant de la mi-
noria nacional catalana. És tan senzill i greu
com això. Si l’hagués fet algú altre sense
aquest biaix nacional (com de fet, ja ha pas-
sat altres vegades en casos similars), el
greuge s’hauria saldat amb una sanció eco-
nòmica i cap a casa. Potser ni s’hauria po-
sat en marxa la maquinària judicial.

Però, en aquest cas, la persona que
desafia (?) el règim forma part de l’eter-
na amenaça per l’Estat, és el cap de la tri-
bu que cal mantenir a ratlla, la pedra a la

sabata que convé extreure com sigui. I per
aquest motiu, per pertànyer al col·lectiu
que pertany, Quim Torra ha estat expulsat
de la Generalitat després d’haver mig des-
obeït la Junta Electoral Central amb
una pancarta descafeïnada en què es mig
desobeïa a si mateix.

La justícia no és igual per a tots a Es-
panya. Ho sabem nosaltres i ho sap Es-
panya. Ho sap Carrizosa i tots els que di-

lluns feien veure que la decisió del Su-
prem era l’adequada; del primer a l’últim
saben perfectament que la desproporció
és absoluta, que s’aplica el dret penal de
l’enemic amb total impunitat, i que a ells,
en una situació idèntica, mai de la vida els
hauria tocat abandonar els despatxos de
la Generalitat.

Però aquesta clamorosa injustícia,
contrària als drets més fonamentals, els és
ben igual, perquè quan el teu objectiu és
esclafar una minoria nacional sols passar
per alt aquests simbolismes ètics i morals.

Com bé diu Gonzalo Boye, a Espanya
no es respecten els drets de la minoria

nacional catalana en termes de llibertat,
democràcia, igualtat, Estat de dret i
respecte dels drets humans. No només
no es respecten, sinó que es dona per
descomptat que no es respectaran. I no
només es dona per descomptat que no
es respectaran, sinó que també es dona
per bo que anys més tard un tribunal in-
ternacional revoqui aquesta clamorosa
vulneració de drets. Perquè, quan això

passi, l’atac ja estarà més que
amortitzat i l’objectiu més
que complert.

Vivim dins d’aquest
monstre (no gaire diferent
d’altres monstres amb forma
d’estat) i pinta que encara
haurem de viure-hi una tem-

porada llarga. Mentre hi siguem, el mí-
nim exigible és que siguem conscients
del que implica ser una minoria nacio-
nal a Espanya i que no deixem de de-
nunciar arreu la vulneració constant de
drets bàsics que això suposa. I quan par-
lo d'arreu parlo també de casa nostra. So-
bretot, de casa nostra.

En aquesta nació nostra tan turmen-
tada pels eufemismes i les metàfores, és ur-
gent deixar de banda la por, la prudència
i el què diran, i començar a dir les coses pel
seu nom. Com, per exemple, que el que es
va inhabilitar dilluns no va ser un presi-
dent, sinó una minoria nacional.

Si ho hagués fet algú altre sense aquest 
biaix nacional, el greuge s’hauria saldat
amb una sanció econòmica i cap a casa

Molt bé això que sur-
tin casos d’agressions

masclistes dins la CUP
per part de Quim Arrufat i surti gent,
genteta, a interpel·lar, criticar i re-
treure coses a les dones militants de
l’organització o al feminisme en ge-
neral. Quanta misèria. Tot el suport a
les víctimes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El problema del pacto
entre el Gobierno y

Ayuso no son sus efectos.
La razón por la que la gente salta
como un resorte es que es la muestra
perfecta de una forma versallesca de
gobernar las provincias que todo el
mundo conoce bien porque es el modo
default de la administración central.

@apuente

Entre quinze i vint ho-
mes violen una nena

de 14 anys!!! Aquesta és
una de les expressions més crues de la
violència masclista, i té lloc perquè se
sustenta en moltes altres formes més
subtils i que, fins i tot, estan norma-
litzades. Cal passar a l’ofensiva femi-
nista JA.

Trump surt pel seu pro-
pi peu de l’hospital i

agafa l’helicòpter que el
portarà a la Casa Blanca. No fa decla-
racions, però clarament posa per a les
càmeres i aixeca el dit gros. Molt bé.  El
missatge al país seria: “Soc fort, he
guanyat a un virus que no és tan greu
i torno a estar al timó de nou”.

@xescoreverter@EstradaLaia@MagrinyaJordi
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Els semàfors

Pilar Díaz
L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, va

celebrar el desnonament d’una trentena
de persones d’un bloc ocupat “per tornar
la tranquil·litat al barri”. Un missatge a
les xarxes que la PAH ha criticat amb
duresa: “És una bestiesa impensable”. 

pàgina 6

AMB
L’AMB aposta per unes noves parades

del servei de bicicletes compartides 
E-Bicibox que, a diferència de les habi-

tuals, tancades amb una persiana, tenen
les bicis ancorades a la vista. Això ha de
servir per fer més atractiu aquest servei. 

pàgina 10

Nobel Plastiques
Nobel Plastiques Ibérica s’ha sortit amb
la seva i finalment tancarà la fàbrica que

té a Sant Joan. Això sí, ho farà amb un
acord amb el comitè d’empresa que ha

estat avalat pel 80% de la plantilla. 
Se’n va, però amb condicions. 

pàgina 10
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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

Vergonzoso que el Gobierno siga
permitiendo que los fondos buitre
sigan adjudicando viviendas a
precios de saldo. Vergonzoso que
permitan esas masivas campañas
de que todos los ocupas tienen
ánimo delictivo. No he visto en
los medios ni un caso que sea por
falta de recursos. Vergonzoso que
en medio de una pandemia, sin
tratamiento factible, dejemos a fa-
milias en la calle sin recursos. Ver-
gonzoso que hayamos normali-
zado el tema de los desahucios
para lucrar a los fondos buitre.

Recordad que estos fondos se
quedan con tu casa por falta de
pago a préstamos derivados por la
falta de trabajo, por una crisis, por
una enfermedad… Nadie quiere
perder su casa y más si tiene hijos.
Lo que no puede ser es que se que-
den tu vivienda, te dejen con la
deuda mensual y posteriormente
vendan esa vivienda a un fondo
que te llama, te acosa, acude a tu
domicilio y habla con tus vecinos
para humillarte. Ese fondo perte-
nece al mismo banco que en su día
te dio la hipoteca y que te decía
“tranquila, nosotros estamos con-
tigo”. ¡Mentira! Ese banco solo
quiere lucrarse, cerrar las viviendas
y esperar a la inflación otra vez
para venderlas con ánimo de lucro.

Vergonzoso
per Rasida Bakkali

Madrid és Espanya!
per Jordi Lleal 

“Madrid és Espanya dins d’Es-
panya. Què és Madrid sinó Es-
panya? Madrid no és de ningú,
és de tots. Aquesta Comunitat
no pot ser tractada com les al-
tres”. Aquestes asseveracions
egocèntriques, vorejant l’es-
perpent, de la senyora Ayuso,
presidenta de la Comunitat de
Madrid, no és que siguin fruit
d’un delirium tremens, són
una evidència de com el Ma-
drid oficial entén com s’ha de
tractar la resta de províncies i/o
comunitats de la perifèria. 

Aquesta concepció del po-
der queda reflectida en les car-
reteres i trens radials des del
quilòmetre 0 de la plaça Puer-
ta del Sol. Ho porten en el seu
ADN, tota la classe política i el
funcionariat, que són la co-
lumna vertebral d’aquest con-
cepte de país. Les CCAA són un
mer formulisme per aparentar
que s’ha descentralitzat, com si
en un arravatament de gene-

rositat es repartís el “cafè per a
tots” a comunitats que ni volien
ser Comunitats Autònomes,
inventant a correcuita les seves
banderes. 

No siguem ingenus, ha que-
dat demostrat que si els convé
s’aplica l’article 155 o altres for-
mes jurídiques perverses i ven-
jatives per poder anar “liqui-
dant” presidents de la Genera-
litat i terroritzant uns ciutadans
que volien votar apallissant-los
o portant davant dels jutges a
2.850 persones a les quals se les
imputa qualsevol mena de de-
licte per ser contraris a l’actual
estatus polític o ser indepen-
dentistes. 

Pregunta innocent: si el trac-
te a Madrid quan van mal dades
s’ha d’estendre per tot Espanya,
quan es podrà fer el mateix a
l’hora de repartir, a les provín-
cies de la perifèria, abundants
pressupostos per a moltes altres
coses? Madrid sempre guanya!

A les xarxes

@tonimunoz: Mainat acusó a su mujer
nada más despertar del coma. “Ha sido
ella, me ha querido matar”, confesó a la ni-
ñera de sus hijos desde la ambulancia.

@punsix: Absolta Tamara Carrasco. El jut-
jat considera que el seu missatge de
WhatsApp era només “informatiu” i que
no incitava a cometre desordres públics.

#CarrascoAbsolta

@ArnauTordera: Havíem d’acabar-hi la gira
aquest any. Ànims amb la prova, Sala Apolo,
desitjo que surti bé i la música en directe
pugui tornar a aquest històric equipament.

#ProvaPilotAL’Apolo #CasMainat

Les millors
perles

L’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, passarà uns dies a Montser-
rat per decidir si finalment dimiteix o no. En aquest temps de
descans, també aprofitarà per escriure una novel·la, segons ha

dit recentment a RAC1. Garrido havia anunciat la seva dimissió des-
prés que es filtrés un vídeo seu en estat d’embriaguesa.

El Regne Unit va deixar de registrar gairebé 16.000 casos
positius de coronavirus perquè el seu full d’Excel ja no ad-
metia més files. El primer ministre britànic, Boris Johnson,

ha explicat la situació referint-se a un error “tècnic”. Potser cal-
dria fer servir una altra base de dades, no?

Festa multitudinària sense mascaretes ni distàncies al Col·legi
Major Galileo Galilei, una residència d’estudiants de la Universi-
tat Politècnica de València (UPV). De moment, s’han detectat

120 contagis de coronavirus entre els participants. La UPV ha suspès
totes les classes presencials per als seus 20.000 alumnes.

El zoològic Lincolnshire Wildlife Park, a Anglaterra, ha ha-
gut d’aïllar cinc dels seus lloros per una raó sorprenent: in-
sultaven constantment els visitants. Aquests ocells van

entrar a viure al zoo a l’agost i, en aquest temps, han après
molts insults i se’ls han anat ensenyant els uns als altres.

Amazon Prime ha anunciat que farà una sèrie sobre la vida d’A-
mancio Ortega, el fundador d’Inditex i un dels homes més
rics del món. Des que s’ha sabut la notícia, les xarxes socials

s’han omplert de comentaris irònics i crítics amb l’empresari i la fu-
tura sèrie, que alguns consideren que hauria de dir-se “Zara al sol”. 
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SOCIETAT4El Centre d’Infor-
mació i Recursos per a Dones de
la ciutat ha atès 79 casos de vio-
lència masclista entre el 16 de
març i el 17 de setembre. De fet,
el telèfon mòbil habilitat per la
regidoria de Polítiques de Dones
per tal d’atendre emergències re-
lacionades amb casos de violèn-
cia masclista durant el confina-
ment i la pandèmia ha rebut gai-
rebé una vintena de trucades.

Per això, la regidoria de Po-
lítiques de Dones fa mesos que
treballa en propostes de sensi-
bilització que tinguin en comp-
te les restriccions imposades
per la pandèmia i la prevenció de
contagis. Sigui com sigui, s’ha en-
carregat al Consell Municipal
de Dones la creació d’una cam-
panya contra la violència mas-
clista a la ciutat, que es posarà en
marxa el 25 de novembre, el
Dia Internacional contra la Vio-
lència Masclista.

La proposta es va presentar

a la reunió del Consell Municipal
que es va celebrar dijous 17 de se-
tembre. Durant l’acte, l’alcal-
dessa Pilar Díaz va recordar que
“aquest 2020 ha estat un any ho-
rribilis” a Esplugues pel que fa a
violència masclista. Ho va dir en
record de les tres dones assassi-
nades en crims masclistes des
d’inicis d’any, uns fets que van fer
que el consistori es preguntés
“què podíem fer”.

Qui també s’ho ha preguntat
és l’Ajuntament de Sant Joan
Despí, que millorarà l’atenció a les
dones del municipi ampliant els
horaris d’atenció del Servei d’In-
formació i Atenció a les Dones
(SIAD). Aquest servei també ha
incorporat una psicòloga espe-
cialitzada en l’atenció a infants i
adolescents, que se sumarà a l’e-
quip multidisciplinari que ac-
tualment treballa al centre.

Protesta del 25 de novembre passat contra la violència masclista. Foto: Ajuntament

El Centre de Dones atén 
79 casos de violència masclista

» S’han produït des del 16 de març, quan va arribar la pandèmia
» Es prepara una campanya per denunciar la violència contra les dones

La Fundació Carme Chacón
instal·la la seu a Vil·la Pepita

ENTITATS4La Fundació Carme
Chacón tindrà la seva seu al ter-
cer pis de l’edifici Vil·la Pepita, on
compartirà espai amb el Centre
d’Informació i Recursos per a Do-
nes (CIRD). Així ho ha aprovat la
junta de govern local, que ha ce-
dit l’espai durant quatre anys de
franc, ja que es tracta d’una en-
titat sense ànim de lucre.

Esther Piqueras, mare de
Carme Chacón, és la president de
la fundació, que es dedica a do-
nar suport a accions i iniciatives
per atendre millor a infants i jo-
ves amb l’objectiu de reduir la

mortalitat infantil provocada per
les cardiopaties congènites, la
malaltia que patia Chacón des de
la infància i causa de la seva
mort el 2017.

Després d’anunciar aquesta
decisió per part del govern mu-
nicipal, l’alcaldessa Pilar Díaz va
explicar que l’exministra i exre-
gidora d’Esplugues Carme Cha-
cón “va ser un referent, un model
de conducta i una persona molt
estimada a la ciutat” i va assegu-
rar que “és un gran honor poder
formar part” del projecte de la
fundació acollint-ne la seu.

El Pla d’Actuació Municipal
inclou més de 200 mesures

POLÍTICA4Ciutat inclusiva, ciu-
tat sostenible i ciutat intel·ligent.
Aquests seran els tres grans eixos
que guiaran les més de 200 ac-
cions que conformen el Pla d’Ac-
tuació Municipal que el govern
municipal s’ha compromès a im-
pulsar fins al 2023.

Es tracta de 220 mesures que
el govern del PSC haurà d’aplicar
durant aquests menys de tres
anys de mandat que queden. El
document s’ha elaborat a partir
de les 34 idees bàsiques que el go-
vern va presentar a la ciutadania.
Durant el mes de febrer, una se-

tantena de persones van col·la-
borar amb el Pla fent-hi les seves
aportacions, per tal de poder
desgranar la trentena de mesures
genèriques en polítiques i pro-
jectes realitzables.

Si el projecte no s’ha presen-
tat fins ara és perquè, a banda de
les propostes ciutadanes i dels
objectius de l’Agenda 2030 i del
Pla Estratègic 2025, el consisto-
ri hi ha afegit els objectius con-
sensuats al Pla de Reconstrucció
aprovat per tots els partits i
agents socials per fer front a les
conseqüències de la pandèmia.

A punt per a la gala benèfica 
de la Fundació Finestrelles

SOLIDARITAT4‘L’Òpera és me-
dicina’ és l’espectacle que la Fun-
dació Finestrelles ha preparat
per celebrar, un any més, la gala
benèfica de l’entitat. Dilluns 26
d’octubre, l’Auditori AXA s’en-
galanarà per acollir aquest es-
pectacle creat, dirigit i presentat
pel periodista Marcel Gorgori.

L’acte, que arrencarà a les
vuit del vespre, permetrà conèi-
xer el món de l’òpera d’una ma-
nera distesa i divulgativa però

mantenint el rigor i la qualitat de
la música i l’espectacle.

Aquest any, per tal de man-
tenir les mesures de seguretat
imposades per la Covid, també
es podrà seguir per streaming,
per a tots aquells que també
vulguin col·laborar a recaptar
fons perquè la Fundació pugui
seguir oferint les diverses acti-
vitats terapèutiques per millorar
la qualitat de vida de les perso-
nes que atén al centre.

Successos |Un grup de joves apallissa un noi per robar-lo
Un jove menor d’edat va rebre una pallissa dimecres 30 de setembre cap a les
deu de la nit. Els fets van passar a la zona del Burger King i els supermercats,

quan un grup de joves va intentar robar a la víctima i la van acabar pegant. 
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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

Fo
to

s: 
AC

N 
i A

rx
iu

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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Sant Joan Despí

OCUPACIÓ4Nobel Plastiques
Ibérica tancarà la fàbrica que té
al municipi a finals d’any. La di-
recció ha aconseguit tirar enda-
vant el seu objectiu de tancar la
planta per traslladar la producció
a altres fàbriques del grup després
d’arribar a un acord amb el co-
mitè d’empresa. Un pacte que va
ser aprovat pel 80% dels treba-
lladors, segons expliquen des de
Comissions Obreres.

El sindicat celebra, a través
d’un comunicat, haver aconseguit
el que consideren unes “bones
condicions” en l’Expedient de
Regulació d’Ocupació (ERO) que
deixarà sense feina 200 treballa-
dors. En el mateix document,
CCOO diu que gràcies a la nego-
ciació es van aconseguir unes
mesures que estan “per sobre de
les plantejades inicialment per
l’empresa”, com unes indemnit-
zacions de 50 dies per any treba-
llat amb un màxim de 190.000
euros o la contractació d’una em-

presa per recol·locar els treballa-
dors i treballadores que es queden
sense feina. L’acord va arribar
després que els sindicats convo-
quessin una vaga indefinida a
mitjans de setembre que va obli-
gar a aturar la producció a les
plantes que Renault té a Castella
i Lleó per falta de peces. 

Però no tots els sindicats hi es-
tan a favor. Des de la CGT rei-
vindiquen que ells no han signat

cap ERO i afegeixen que no con-
sideren positiu el tancament de
l’empresa.

Aquest anunci arriba després
que, enmig de la vaga indefinida
convocada pels sindicats, la mi-
nistra de Treball, Yolanda Díaz,
visités els treballadors i treballa-
dores que estaven protestant dis-
sabte 19 de setembre per sentir
“de primera mà” les reivindica-
cions de la plantilla.

La trobada de la plantilla amb la ministra. Foto: Twitter (@AntoniPovedaSJD)

Nobel Plastiques Ibérica arriba
a un acord per tancar la fàbrica
» Un 80% de la plantilla aprova les condicions acordades pel comitè
» La ministra de Treball, Yolanda Díaz, es va reunir amb els treballadors

E-Bicibox aposta per tenir les
bicis a la vista a les parades

MOBILITAT4El servei de bici-
cletes compartides E-Bicibox de
l’AMB ha instal·lat una nova pa-
rada davant del centre cultural
Mercè Rodoreda. A diferència
de les habituals, tancades amb
una persiana, aquesta té les bicis
ancorades a la vista, com el Bicing
de Barcelona. L’actual parada
que hi ha en aquest punt es tras-
lladarà a l’encreuament de les
avingudes Barcelona i Baix Llo-
bregat.

L’AMB ha instal·lat aquest
nou tipus de parada per veure si,
estant a la vista, més gent apos-

ta per moure’s amb bicicleta per
la ciutat i s’apunta al servei de bi-
cicletes compartides.

Per fomentar la mobilitat
menys contaminant i ajudar a la
formació dels joves santjoanencs,
l’Ajuntament també ha posat en
marxa un pla d’ajudes per pagar
els bitllets de transport públic o
la compra de vehicles de mobili-
tat personal, com bicicletes o pa-
tinets elèctrics, a les persones
que tinguin fins a 25 anys i esti-
guin matriculades en cicles for-
matius de grau superior o en
una carrera universitària.

Dos detinguts per apunyalar
un botiguer quan el robaven
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir dues perso-
nes, un noi i una noia, com a prin-
cipals sospitosos d’haver comès
un robatori amb violència a Sant
Joan Despí. Els fets van passar a
principis de setembre, quan hi va
haver un robatori en una botiga
d’alimentació del municipi.

Segons explica la policia ca-
talana, els autors van entrar a la
botiga i van intentar marxar
sense pagar amb un producte
que valia menys d’un euro. El bo-
tiguer els va enxampar i, per es-
capar-se, li van clavar dues ga-

nivetades que van obligar a tras-
lladar la víctima a un centre
mèdic, on va ser intervingut
quirúrgicament.

Gràcies a la col·laboració
dels testimonis, els agents de la
Unitat d’Investigació de la co-
missaria de Cornellà van iden-
tificar els autors dels fets i els van
detenir a finals de setembre. Es
tracta d’un noi de 18 anys i d’u-
na noia menor d’edat, que va
passar a disposició de la Fiscalia
de Menors. El noi va sortir en lli-
bertat amb càrrecs després de
passar a disposició judicial.

L’Hospital Moisès Broggi es
recupera de l’atac informàtic
SOCIETAT4Fonts del Consorci
Sanitari Integral expliquen a Lí-
nia Tres que “a dia d’avui, la si-
tuació està totalment controla-
da” pel que fa a l’atac que va pa-
tir el sistema informàtic de
l’Hospital Moisès Broggi.

Els fets van passar a princi-
pis de setembre, quan un grup
de pirates informàtics russos
van entrar als servidors del cen-
tre, van encriptar la informació
emmagatzemada als ordinadors

de l’hospital i van demanar un
rescat per recuperar-la. Des del
principi, la direcció de l’hospital
es va negar a pagar el rescat que
demanaven els pirates informà-
tics, tal com recomanen els Mos-
sos d’Esquadra en aquests casos.

Les mateixes fonts confir-
men que el centre es troba “en
fase de restauració del sistema”.
L’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya col·labora per recu-
perar tota la informació.

Urbanisme | Reformes als carrers del barri de Les Planes
L’Ajuntament ha posat en marxa les obres de reforma de diversos carrers del barri

de Les Planes. Amb un pressupost de 198.000 euros, el consistori canviarà totes les
voreres i els guals dels carrers Vall d’Aran, Bisbal del Penedès, Vendrell i Seu d’Urgell.
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HABITATGE4La pandèmia ha
fet que la societat es replantegi
moltes qüestions sobre l’estil de
vida que tenim. Un dels impac-
tes més grans per a molta gent
va ser el confinament, que va fer
que analitzéssim els habitatges
i els barris d’una altra manera,
tenint en compte tots els detalls.
Segons un estudi del portal im-
mobiliari Fotocasa, això ha fet
que molta gent busqui un nou
habitatge per anar a viure fora
de les grans ciutats, en aquest
cas, sortint de Barcelona per
anar a municipis propers, però
a la vegada més petits i tranquils
i amb més contacte directe amb
la natura.

Aquest és el cas de Sant Just,
que segons les dades recollides
pel portal, les recerques per tro-
bar-hi un habitatge han pujat un
130% després del confinament.
Això situa el municipi en quar-
ta posició, només per darrere de
Sant Feliu, on les recerques es

disparen un 183%, i les cocapi-
tals del Vallès Occidental, Saba-
dell i Terrassa.

També s’incrementen un
116% les recerques per trobar un
habitatge de lloguer a Esplu-
gues, un dels municipis que
passa a ser preferència a l’hora
de triar per buscar un nou lloc
per anar-hi a viure segons les
preferències dels usuaris del
portal Fotocasa.

Un dels motius per escollir
Sant Just com un lloc per viure
pot ser el nivell de vida del mu-
nicipi. Segons les dades de l’A-
gència Tributària, el municipi
torna a situar-se com un dels que
tenen més renda d’Espanya, on
ocupa la cinquena posició, i de
Catalunya, on s’enfila fins a la se-
gona posició amb una renda per
habitant de 58.875 euros, només
per darrere de Matadepera.

Les recerques per venir a Sant Just es disparen un 130%. Foto: Ajuntament

Creix l’interès per anar a viure a
Sant Just arran del confinament

» Fotocasa detecta un augment de recerques per trobar-hi casa
» El municipi és el segon de Catalunya amb més renda per habitant

Un ‘expert Covid’ ajudarà 
les entitats a organitzar actes

ENTITATS4La normalitat tam-
bé torna a les activitats que or-
ganitzen les entitats. La pandè-
mia provocada pel coronavirus
ha obligat a canviar el funcio-
nament de molts actes i activi-
tats. Per fer-ho fàcil, l’Ajunta-
ment ha anunciat que posa a dis-
posició de les entitats una per-
sona “referent Covid” perquè es
puguin organitzar activitats edu-
catives, formatives, culturals,
esportives i de lleure amb totes
les garanties.

Treballarà en coordinació
amb el CAP i el Departament

d’Educació amb l’objectiu que to-
tes les entitats i associacions del
municipi puguin tornar a orga-
nitzar les seves activitats i actes
habituals tot respectant les me-
sures de seguretat i protecció
per evitar rebrots i nous contagis.

Aquesta persona de referèn-
cia tindrà el telèfon 639 501
441, on s’haurà de trucar si hi ha
qualsevol incidència durant la
celebració de l’esdeveniment en
qüestió. Si el “referent Covid” rep
un avís, immediatament es po-
saran en marxa els protocols de
seguretat estipulats.

Més de trenta denúncies
per dues concentracions

SOCIETAT4La Policia Local ha
posat 35 denúncies per incom-
plir les normes de protecció i se-
guretat al municipi durant el
primer cap de setmana d’aquest
mes. Els agents van haver de dis-
persar dues concentracions que
s’havien creat en dos punts di-
ferents del poble, al parc de
Joan Maragall i al mirador de
Can Candeler.

El cos de policia municipal va
tramitar més d’una trentena de
denúncies per l’elevada concen-
tració de persones que hi havia,
incomplint la norma que limita

les trobades a sis persones, i
perquè en les dues trobades no
s’estava mantenint la distància
social mínima de dos metres
per evitar contagis.

Des de l’Ajuntament recla-
men responsabilitat i civisme a
la ciutadania, ja que asseguren
que les dades diàries sobre la si-
tuació de la malaltia al poble
“són preocupants”. Segons Salut,
actualment el risc de rebrot és de
247,47 i la velocitat de repro-
ducció de la malaltia és de 2,13
Rt, és a dir, que cada persona en
contagia dues més.

L’última batalla de la Guerra 
Civil al poble, en un curt?

CULTURA4El gener de 1939 els
franquistes estaven a punt d’en-
trar a Barcelona. En l’últim in-
tent per frenar els soldats fei-
xistes, l’exèrcit republicà va en-
viar una vintena de soldats que
tenien entre 16 i 18 anys a una
missió suïcida: frenar les tropes
sublevades.

Aquesta història va passar a
Sant Just, a les faldes de Collse-
rola, i ara un grup de joves sant-
justencs la volen convertir en un

curt. Per fer-ho, han posat en
marxa una campanya de mi-
cromecenatge per recollir di-
ners i poder tirar endavant el
projecte.

El seu objectiu és recollir
uns 2.000 euros per poder co-
mençar a filmar el 10 i 11 d’oc-
tubre i anar desenvolupant el
projecte fins a principis de no-
vembre. Els impulsors d’aquest
curt són Pol Arazuri, Genís Ca-
sals i Helena Espona.

Homenatge | Un llibre explica el centenari de l’Ateneu
El Centre d’Estudis Santjustencs ha elaborat un llibre que explica la història

de l’Ateneu des del 1918 fins al 2018. Es tracta de la 24a Miscel·lània elaborada
pel Centre, que s’ha fet després de més de 80 entrevistes i quatre anys de feina.
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Esplugues trasllada el mercat
de pagès a la biblioteca central
MERCAT AMBULANT4L’Ajun-
tament ha anunciat que ha can-
viat d’ubicació el Mercat de Pa-
gès. Fins ara, els agricultors ins-
tal·laven les parades al carrer de
les Piles, al costat de l’Escola Isi-
dre Martí. De fet, la decisió s’ha
pres per la proximitat d’aquest
centre escolar, ja que per evitar
aglomeracions a les sortides
s’han habilitat nous accessos
just pel carrer de les Piles.

Des de mitjans de setembre,
les parades del Mercat de Pagès
es poden trobar a la pista coberta
que hi ha just al costat de la Bi-
blioteca Central Pare Miquel.

Tot i el canvi de lloc, els agri-
cultors que instal·lin les seves pa-
rades mantenen el mateix hora-
ri, cada divendres de quatre a
vuit de la tarda. A més, es con-
trola la temperatura i l’aforament
per evitar aglomeracions.

El comerç de Sant Just es
passa al sistema porta a porta
RECICLATGE4L’Ajuntament ha
anunciat que, a finals de mes, els
comerços, bars i restaurants i
equipaments de Sant Just pas-
saran a fer servir el servei de re-
collida porta a porta per llençar
les escombraries. El consistori ex-
plica que el teixit comercial és un
dels grans generadors de deixa-
lles i per això cal que el sector
s’impliqui per tal de millorar les
xifres de recollida i reciclatge
d’escombraries.

Des de mitjans de setembre,
un equip d’informadors ha ex-
plicat als comerciants i als res-
tauradors com funcionarà el sis-
tema. Les botigues tindran con-
tenidors per a la fracció orgàni-
ca, el vidre i la resta, mentre que
els envasos i el paper i cartró es
deixaran a l’entrada de l’establi-
ment. Llavors, el servei de reco-
llida d’escombraries s’ho em-
portarà després de llegir un xip
que tindrà cada establiment.

CORONAVIRUS4El Comitè d’E-
mergències d’Esplugues ha deci-
dit posar el focus sobre els bars i
restaurants de la ciutat per ga-
rantir que compleixen amb les
normes dictades per Salut per evi-
tar rebrots i reduir els contagis de
coronavirus. Per fer-ho, des de l’1
d’octubre l’Ajuntament espluguí
ha posat en marxa una campan-
ya informativa que recorda a
bars i restaurants que l’afora-
ment dels establiments està li-
mitat al 50%, igual que a les te-
rrasses, on no hi pot haver més de
sis persones per taula ni es poden
unir taules.

Aquesta tasca la fan un equip
d’agents auxiliars d’inspecció i
convivència municipals, que pas-
saran pels gairebé 200 establi-
ments de restauració que hi ha a
la ciutat. A més, un dispositiu es-
pecial de la Policia Local controla
els principals eixos de terrasses
per garantir que es compleixen
les normes, que els locals tan-
quen a la una de la matinada i
que no admeten nous clients
passada la mitjanit.

De fet, el mateix 1 d’octubre,
Salut va anunciar que prorroga
dues setmanes més aquestes me-
sures, que afecten Esplugues,
Sant Joan Despí i Sant Just Des-
vern. De moment, les limita-
cions a bars i restaurants, que
també prohibeixen servir i con-
sumir a les barres, estaran en vi-
gor fins al 15 d’octubre.

La pandèmia també ha obligat
a fer canvis a Sant Just, que
aquest any no podrà celebrar la nit
de tapes o el ‘Shopping Nit’ que
s’acostuma a fer durant les Festes
de Tardor i que omple els carrers
d’activitats i compradors, una si-
tuació difícil de controlar i que, per
això, l’Ajuntament ha preferit
suspendre per evitar riscos.

Treballadors de l’Ajuntament visiten els establiments. Foto: Aj. d’Esplugues

Esplugues controla l’aforament
i les terrasses dels restaurants

Pioner | Finestrelles instal·la deu carregadors d’Endesa
Finestrelles Shopping Centre és el primer centre comercial de Catalunya que ha

instal·lat deu punts de recàrrega semiràpida per a cotxes elèctrics Endesa X.
Aquest sistema permet carregar el 80% de la bateria dels vehicles en una hora.



Hoquei patins | L’HC Sant Just es posa en marxa a Manlleu
Arrencada imminent. L’HC Sant Just deixarà enrere set mesos d’aturada el pròxim
dissabte 10. L’equip groc començarà la segona temporada a l’OK Lliga Plata visitant
el Manlleu. L’estrena a la Bonaigua serà set dies més tard, contra l’HC Capellades.

Compte enrere per a l’espera-
díssim retorn de la Primera Di-
visió femenina. La Penya Es-
plugues de Manolo Moya torna-
rà a la competició el tercer cap de
setmana d’aquest mes, quan
hauran passat més de set mesos
d’ençà de l’aturada pel corona-
virus. Falta que es confirmi el dia
i l’hora en la qual es jugarà el par-
tit, però les blanc-i-vermelles
s’estrenaran a les Moreres con-
tra el Torreblanca Melilla.

El primer desplaçament del
curs de les espluguines serà a la
pista del Poio de Pontevedra,
mentre que l’últim compromís
del mes serà de nou a casa con-
tra el Teldeportivo. La primera
volta s’acabarà a finals de febrer
(enguany hi ha dos equips més a
la lliga que la temporada passa-
da), mentre que el curs 2020-21
s’allargarà fins a mitjans del mes
de juny de l’any que ve.

EL MASCULÍ TAMBÉ S’ESTRENA
L’octubre, però, també serà el
mes d’estrena del sènior mascu-
lí, que començarà a gaudir de la
recompensa de l’ascens a Sego-
na B que els jugadors d’Alfredo
García van aconseguir el passat
18 de juliol derrotant l’AE les
Corts UBAE de Barcelona.

Per veure l’estrena del conjunt
blanc-i-vermell, però, caldrà es-
perar una setmana més que el del

femení, ja que el cap de setmana
del 24 i 25 d’aquest mes, els de
García rebran la visita del Futsal
Lleida. Una setmana més tard,
l’AEPE visitarà el Futsal Aliança
Mataró.

La resta de rivals del subgrup
3B són l’FS Salou, el CN Sabadell,
el CFS Manresa, el Barceloneta
Futsal Esportiu, el CDFS Segor-
be, el CFS Mar Dénia i el filial de
l’Industrias Santa Coloma.

Falten poques setmanes perquè arrenqui el curs. Foto: Jose Carrera / AEPE

La Penya Esplugues debutarà
rebent el Melilla a les Moreres

Pau Arriaga
ESPLUGUES

El CV Esplugues tornarà a 
la Superlliga 2 a las Palmas

Dissabte 17 d’octubre.
Aquesta data està mar-
cada en vermell al ca-

lendari del CV Esplugues per-
què serà la de la tornada de les es-
pluguines a la Superlliga 2. Set
mesos després de l’aturada, l’e-
quip debutarà jugant contra l’e7
Palmas, un dels dos conjunts ca-
naris del grup B de la categoria.

Per veure l’estrena del conjunt
groc a les Moreres caldrà esperar

vuit diet més, fins al diumenge 25
d’aquest mes. El primer rival
que desfilarà per la ciutat serà el
CAEP Soria, en un partit que ar-
rencarà a tres quarts d’una.

La resta de rivals del grup B
de la segona categoria del volei-
bol estatal són el Premià de Dalt,
el Volei Grau i el l’Illa-Grau de
Castelló, el Cide balear, el Barça,
el Heidelber canari i el CV Vall
d’Hebron de Barcelona.

Una de freda i una de calenta
en l’inici de la Primera Estatal
HANDBOL4Victòria esplugui-
na i derrota santjoanenca. La
Primera Estatal masculina va
arrencar el primer cap de set-
mana d’aquest mes amb un bon
i un mal resultat per als equips de
la comarca.

Els espluguins van saber re-
fer-se d’un mal inici contra
l’Handbol Poblenou i van capgi-
rar el desavantatge que els de Bar-
celona havien aconseguit a les
Moreres. La victòria no va poder

lligar-se fins als 10 minuts finals
(28-24). La Salle Montcada, Ter-
rassa i Mataró seran els pròxims
rivals dels d’Álvaro Polo.

El CHSJD, per la seva banda,
va perdre al Salvador Gimeno
contra un dels cocos de la cate-
goria, el BM La Roca (25-29), en
un partit que els vallesans van do-
minar en tot moment. Els sant-
joanencs jugaran la recta final d’a-
quest mes contra CA Sabadell,
Banyoles i BM Granollers B.
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El protagonista de L’endemà de la teràpia
passa sis dies amb un metge alternatiu en
un pis de l’Eixample. Quan torna, passa
una cosa inesperada, estranya i terrible que
ningú acaba d’entendre. El nou llibre de
Ramon Mas és una sàtira sobre les terà-
pies alternatives, els gurús i l’autoajuda,
però també una advertència sobre els pe-
rills de jugar amb forces que no controlem.

Llibres

L’endemà de la teràpia
Ramon Mas

Al Decameronde Boccaccio, deu joves fu-
gien de la pesta bubònica que afectava
Florència a mitjans del segle XIV. A l’obra
coordinada per Albert Arribas en plena
pandèmia del coronavirus, aquestes deu
veus són les de Carnevali, Comadira, Cu-
nillé, Dimitriadis, El Hachmi, Luri, Marín-
Dòmine, Morales, Novarina i Perejaume.

Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Decameró
10 autors, coordinació d’Albert Arribas

23 cançons. Pocs àlbums en tenen tan-
tes, però és que pocs àlbums són tan am-
biciosos com El regreso de Abba de Si-
donie. El novè disc del grup català com-
parteix títol i univers amb la novel·la que
va publicar Marc Ros, el cantant i com-
positor de la banda, el passat mes de
març. El disc inclou cinc col·laboracions
i el primer tema del grup en català.

Música

El títol no enganya: a Explota, explotaels
grans èxits de la cantant italiana Raffae-
lla Carrà són el fil musical constant. A la
nova pel·lícula de Nacho Álvarez, Ingrid
García-Jonsson es posa a la pell d’una jove
ballarina amb ganes de llibertat a l’Es-
panya de principis dels anys 70, un con-
text poc amic de la llibertat. Tot i això, la
protagonista perseguirà el seu somni.

Pelis i sèries

Explota, explota
Nacho Álvarez

El regreso de Abba
Sidonie

Festival Tangent 2020
El Festival Tangent és el festival cultural del districte de
l’Eixample de Barcelona. Aquest any, la proposta ha ha-

gut de canviar les nits de juliol pels vespres de tardor
per culpa de la pandèmia del coronavirus. La quarta

edició del Tangent, que va començar a mitjans de se-
tembre, continua activa i s’allargarà fins al 12 de no-

vembre, amb el gruix dels actes programats aquest oc-
tubre. Els escenaris d’aquesta iniciativa són els centres
cívics del districte: Ateneu Fort Pienc, Casa Golferichs,

Cotxeres Borrell, Casa Elizalde, Sagrada Família i Urgell.

Mig segle de vida dalt dels escenaris, comen-
çant com a part del moviment de la Nova Cançó
fins a integrar el cartell d’un festival tan eclèctic

i modern com el Primavera Sound. És evident
que parlem de Maria del Mar Bonet (Palma,

1947), una de les grans veus de la música en ca-
talà. La cantautora mallorquina ha mantingut

viva i present la tradició musical dels Països Ca-
talans, fins i tot en els moments més foscos per
a la cultura catalana. La seva versió de La Balan-
guera, l’himne oficial de Mallorca, és la més co-
neguda i, malgrat no ser himnes d’enlloc, algu-
nes de les seves cançons, com Què volen aques-
ta gent?, s’hi han acabat convertint. Als seus 73

anys, Maria del Mar Bonet no ha passat de
moda. Aquest mes d’octubre, el Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts (CoNCA) li ha ator-
gat un dels Premis Nacionals de Cultura 2020.

M A R I A  D E L  M A R  B O N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans cantants en català 
Ha mantingut viva la tradició musical dels Països Catalans

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Cultura 2020
És un reconeixement a més de cinquanta anys de trajectòria

Merescudíssim
Tothom admet que Bonet havia de rebre aquest guardó

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Crash Bandicoot 4
Crash Bandicoot 4: It's About Time va arribar el dia 2 al mercat per als

amants dels videojocs de plataformes. Per a PS4 i Xbox One.Viu en línia

QUI ÉS?
La fitxa
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Viu en línia

OLFACTE I GUST

Els pacients positius de coronavirus rarament 
tenen mocs i mai tenen esternuts

FEBRE

MOCS I ESTERNUTS

PCR

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

i SALUT

Tothom ho deia quan començaven a arribar notícies de la
Xina a principis d’any: “El coronavirus és com una grip”. I, si
bé hem descobert que el seu impacte ha estat molt més

greu i cruel que el de la grip estacional, el cert és que els símp-
tomes de la Covid-19 s’assemblen molt als de la grip i als d’un
refredat comú. Tot i això, hi ha algunes formes de distingir-los.

Un dels símptomes més comuns en els malalts de coronavi-
rus i molt menys habitual en els altres dos casos és la pèrdua
del sentit de l’olfacte i/o del gust. En canvi, el coronavirus rara-
ment provoca mocs i mai provoca esternuts, segons ha dit l’ex-
perta en epidemiologia María Elisa Calle al diari El País. Un altre
símptoma molt comú en els pacients que tenen Covid-19 és la
febre; el problema és que també passa en el cas de la grip.
Amb tot, Calle alerta que fins i tot per als metges de família és
difícil distingir entre grip i coronavirus (mentre que diferenciar
aquestes dues malalties d’un refredat és relativament més sen-
zill). Per això, és imprescindible que, en cas de dubte, una per-
sona amb aquests símptomes truqui al seu CAP i demani fer-se
la prova PCR. I cal recordar que molta gent és asimptomàtica.

Coronavirus, grip o refredat?

La pèrdua del sentit de l’olfacte i/o del gust és un 
símptoma molt comú entre els malalts de coronavirus

Les claus

El coronavirus provoca febre en la majoria dels casos, el problema 
és que la grip estacional també, mentre que el refredat no

Una persona amb símptomes compatibles amb el coronavirus ha de 
trucar al seu CAP i demanar fer-se la prova PCR per sortir de dubtes

EL CONSELL DE LA SETMANA
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