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Entrevista a
Núria Marín, 
presidenta de
la Diputació
de Barcelona

“Crec que
la remuntada
d’aquesta crisi
serà més ràpida
que l’anterior”
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Obert l’expedient 
per multar la residència
Mossèn Vidal i Aunós

EL POBLE-SEC pàg 6

Veïns i activistes eviten
un desallotjament

FUTBOL pàg 12

El Sants segueix preparant
la plantilla per al curs que ve

LLUNY DE LA IGUALTAT pàg 3

Més de la meitat dels casos
de discriminació a la ciutat
són per racisme o LGTBI-fòbia

A MONTJUÏC pàg 6
Clara Peya inaugurarà
el cicle de concerts Sala
Barcelona el 2 de juliol

CreuCoberta defensa els
talls de trànsit per al comerç

L’eix comercial creu que els negocis en surten beneficiats i remarca l’èxit dels caps de setmana sense cotxes pàg 10
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Els casos de discriminació que es
van viure a Barcelona durant el
2019 porten el segell del racisme
i l’LGTBI-fòbia. Aquesta és la prin-
cipal conclusió que es pot extreu-
re de l’informe de l’Observatori de
les Discriminacions a la ciutat que
fa referència a l’any passat i que es
va publicar a finals de maig.
Així doncs, tal com es pot

apreciar a l’informe, es van re-
gistrar un total de 411 casos de
discriminació al llarg del 2019,
una xifra molt superior als del
2018, quan la xifra va ser de
265. Cal apuntar que aquest aug-
ment es deu, en part, a la incor-
poració de més entitats que es de-
diquen a recollir casos.

D’aquests 411, el 33% són per
racisme i un 25% per LGTBI-fò-
bia. És a dir, si se sumen, sobre-
passen la meitat dels casos. A
banda, tots dos van augmentar
respecte del 2018, ja que les dis-
criminacions racistes van passar
de 105  a 148 casos i les d’LGTBI-
fòbia de 61 a 114 casos. En el ter-
cer lloc hi ha les discriminacions
patides per les persones discapa-
citades, que són l’11% total.

“RACISME ESTRUCTURAL”
La publicació de l’informe coinci-
deix amb un moment on el debat
sobre el racisme és més present
que mai, tal com es va poder
comprovar el 7 de juny a la plaça
Sant Jaume, on unes 3.000 per-
sones es van manifestar en me-
mòria de George Floyd, mort el 25
de maig als Estats Units víctima de
la violència policial.

Alícia Rodríguez, coordina-
dora del Servei d’Atenció i De-
núncia de SOS Racisme, afirma
que “el racisme està molt arrelat,
és un problema estructural i for-
ma part de la visió sobre la qual
construïm la societat”. Rodríguez
posa d’exemple el cas dels cossos
de seguretat: “En els més de 25
anys de SOS Racisme, els cossos
de seguretat han liderat sempre els
casos de discriminacions racistes,
amb l’excepció d’aquests dos úl-
tims anys, que ho han estat els ca-
sos entre particulars”.
Des de l’Observatori Contra

l’Homofòbia, per la seva banda,
el seu coordinador tècnic, Cristian
Carrer, afirma que l’augment
dels casos de discriminació per
LGTBI-fòbia “és preocupant per-
què gairebé es dupliquen”, però
al mateix temps també destaca
que “cada vegada hi ha més re-

cursos per denunciar aquestes si-
tuacions”. Sobre el debat de si ara
hi ha més casos o simplement és
que es denuncien més, Carrer
creu que “és difícil de dir”. Tot i
això, remarca que el nivell de to-
lerància de la societat ha millorat
respecte de dècades anteriors,
al mateix temps que insisteix
que hi ha molta feina pendent per
fer. “L’educació és essencial, i
això necessita temps, però tam-
bé han de canviar coses, per
exemple al sistema judicial”, afir-
ma. Per últim, destaca el nou pro-
tocol per combatre l’LGTBI-fòbia
que l’Ajuntament va aprovar a
mitjans de maig.

DISCRIMINACIONS PEL CATALÀ
Una de les discriminacions que
van experimentar un augment
més gran entre el 2018 i el 2019 va
ser la lingüística, que va passar de

7 a 45 casos, cosa que vol dir que
representa el 10% dels casos que
recull l’informe. Des de la Plata-
forma  per la Llengua alerten de
l’augment de la “vulneració dels
drets lingüístics” que mostra l’in-
forme i consideren que no són
“fets aïllats”. Al mateix temps afe-
geixen que hi ha “actituds hostils
a l’ús del català en serveis a la ciu-
tadania, tant per part de privats
com públics”. 

PER DISTRICTES
Un altre aspecte destacable de l’es-
tudi és la divisió per districtes de
les discriminacions. Ciutat Vella se
situa al capdavant de la llista amb
un 19% dels casos, mentre que el
segon és l’Eixample (11,4%) i el ter-
cer, a molt poca distància, Sants-
Montjuïc (10,9%). Tot i això, cal re-
marcar que en el 24% dels casos
no es va especificar el districte.

Una xacra queno se’n va
» Més de la meitat dels casos de discriminació del 2019 a Barcelona van ser per racisme o LGTBI-fòbia
» “El racisme està molt arrelat, és un problema estructural de la societat”, afirmen des de SOS Racisme

Albert Ribas
BARCELONA

La plaça Sant Jaume va acollir el 7 de juny una manifestació contra el racisme. Foto: Mar Vila/ACN
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Els semàfors

Ajuntament
El consistori, a través de l’Institut de

Cultura de Barcelona (ICUB), organitza,
juntament amb l’Associació de Sales de
Concerts de Catalunya, el cicle de con-
certs Sala Barcelona. Se’n faran 60 en-
tre juliol i agost al Castell de Montjuïc. 

pàgina 6

Generalitat
El Govern ha fet el primer pas, amb l’o-
bertura de l’expedient, per multar la re-
sidència de gent gran Mossèn Vidal i

Aunós. Durant la pandèmia, en aquesta
residència hi han mort una vintena 
d’avis i Salut la va haver d’intervenir. 

pàgina 6

JAC Sants
El coronavirus ha obligat el club a ajor-
nar els actes de celebració del seu 85è
aniversari, que es compleix enguany. El
JAC, però, els vol dur a terme i, de mo-
ment, ha presentat la seva nova imatge 
i ha posat en marxa una pàgina web. 

pàgina 12

La lupa

per @ModernetdeMerda

La vella normalitat

El confinament ha estat horrorós,
però alguns discursos que l’han acom-
panyat no han estat gaire millors.
Tot el bonisme al voltant del món que
ve, per exemple. Fa setmanes que es
pregona aquest nou món anomenat
‘nova normalitat’ i que l’únic que
busca és normalitzar, val-
gui la redundància, una
regressió en gairebé tots els
àmbits de la nostra vida.
N’hi ha que han venut

el concepte –i fins i tot el
virus– des d’un punt de
vista enèrgicament opti-
mista, i s’han escarrassat a pronosti-
car un futur millor, amb una societat
més solidària, més madura, entrega-
da al benestar dels altres i amb una
llista de valors renovada i sana. As-
seguraven que l’episodi pandèmic
ens faria corregir moltes percepcions,
i que en sortiríem havent après a dis-
cernir què és important i què no en
aquesta vida.

Bé, no hem arribat ni tan sols a la
fase 3 d’aquesta operació sortida i ja po-
dem endevinar per on van els trets d’a-
questa nova normalitat. Els trets van per
on han anat sempre. Els trets van a la
cultura i a l’educació, que seran els úl-
tims a incorporar-se a aquesta pre-

uada nova normalitat. La resta, parau-
les i bones intencions.
Potser sí que hem canviat les prio-

ritats, però no totes. Les que tenen a veu-
re amb la cartera continuen intactes; per
davant de tot hi haurà sempre la pela ba-
rata a la butxaca, el turista a la gandu-
la i el hooligan a la graderia. L’educació
pot esperar, ens l’haurem de mirar
molt bé abans de reactivar-la, i la cul-

tura que faci el que bonament pugui a
les xarxes socials.
Hem estat així tota la vida i un virus no

ens canviarà. Mentre posem catifes ver-
melles a Tebas i ja intentem agendar par-
tits amb públic, prenem decisions en
l’àmbit educatiu amb una lentitud exas-

perant. I mentre obrim les
fronteres i airegem les boti-
gues de souvenirs, som im-
placables i freds amb un teixit
cultural a qui només li faltava
un retorn implacable i fred.
La nova normalitat és

una carrossa que ja té aires
de carbassa abans de les dotze cam-
panades. Més enllà d’actituds indivi-
duals admirables, el país que tenim
avui és el mateix país que teníem al fe-
brer. Exactament el mateix. Amb les
seves virtuts i les seves misèries. I una
d’aquestes misèries és el poc valor que,
com a societat, donem al que realment
pot fer possible una nova normalitat:
l’educació i la cultura.

Per davant de tot hi haurà sempre la 
pela barata a la butxaca, el turista a la 

gandula i el hooligan a la graderia

Daniel J, gitano muer-
to en dependencias

policiales. Ilias T, marro-
quí asfixiado por 6 agentes de seguri-
dad. Linchamientos a menores mi-
grantes. Maltrato policial contra un
joven negro. Todo en unas semanas, en
un país donde nunca es momento
para salir a protestar contra el racismo.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A ver si me queda cla-
ro. El coronavirus es un

invento de Bill Gates
creado en Wuhan y soltado por Pablo
Iglesias en la manifestación del 8M
para controlar a la población mundial
mediante una vacuna fabricada con fe-
tos abortados y nanobots que se acti-
van con el 5G. ¿Es eso, no?

La protecció dels tres
pilars de l’anomenat

“règim del 78", com era
previsible, en una sola setmana: ne-
gativa del Congrés a investigar el cas
Castor (establishment econòmic) i el rei
emèrit (monarquia), i silenci polític i
mediàtic sobre González/GAL (unitat
d’Espanya).

Lo dels turistes ens cris-
pa perquè vol dir tornar

a viure en una ciutat su-
perada. El transport públic no té ca-
pacitat per a tanta gent, els serveis de
neteja no tenen la capacitat de fer
tant manteniment i qui no viu del tu-
risme no té la capacitat econòmica per
conviure-hi.

@offxelia@carlesferreira@ymouled @LuisaoMoratalla
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Sants-Montjuïc

CONCERTS SANTS TORNEM-HI!Després de moltes setmanes amb pràcticament tota la cultura aturada per culpa de la pandèmia de la Covid-19, el Centre Catòlic de Sants i Sants Establiments Units uneixen forces per presentar al Sants Teatre els Con-
certs Sants tornem-hi!, amb l’objectiu de reactivar de nou l’activitat cultural al nostre barri i, de pas, donarsuport als nostres músics que ho han estat passant molt malament durant aquestes setmanes d’aturada.El primer concert tindrà lloc diumenge 21 de juny a les 18 h i hi actuaran els grups El Guateque i Los 80Principales, que ens oferiran un repertori de grans èxits dels 60, 70, 80 i 90. I el segon concert serà diumenge28 de juny, també a les 18 h, amb l’actuació dels grups Synchronicity, una banda tribut a The Police, i elsMala vida, que també versionen grans èxits dels 80 i 90.Els dos concerts es faran complint les mesures de seguretat i higiene vigents: aforament limitat segons lafase, obligatorietat de portar mascareta i neteja de mans a l’entrada. Per normativa només es podrà fer vendaanticipada de localitats, que seran numerades, i es podran adquirir tant a la secretaria del Centre Catòlic deSants de dimarts a divendres de 17 a 19 h o bé per internet (www.ccsants.cat). El preu dels concerts és de18€. Sens dubte, una bona manera per tornar a gaudir de la música en directe i passar una bona estona.

No us els perdeu!

CORONAVIRUS4El Departa-
ment de Treball, Afers Socials
i Famílies ha obert recentment
l’expedient sancionador a la
residència de gent gran Mossèn
Vidal i Aunós del barri de la
Bordeta, que va ser intervin-
guda per la Generalitat fa més
d’un mes a causa de la seva de-
ficient gestió de la crisi del co-
ronavirus.
La residència, de titularitat

pública, estava gestionada per
l’empresa Eulen i la Generali-
tat va entregar la gestió a la

Fundació Vella Terra. Ara Eu-
len s’enfronta a una sanció que
pot anar des d’una multa fins a

la suspensió de la prestació
del servei.

UNA VINTENA DE MORTS
Durant la pandèmia del coro-
navirus a la residència hi ha ha-
gut una vintena de morts. A
banda, cal recordar que el pas-
sat mes de març la residència
Mossèn Vidal i Aunós ja va ser
protagonista per uns fets molt
lamentables, quan els Mossos

d’Esquadra van detenir dos
cuidadors acusats de maltrac-
taments i abusos sexuals.
Aquesta residència és una

de les moltes de la ciutat que
ha estat denunciada a la Fis-
calia per familiars de la gent
gran que hi estan o estaven in-
gressats, i alguns van acabar
morint, per no haver garantit
unes condicions mínimes als
seus pacients.

La residència la gestiona ara la Fundació Vella Terra. Foto: Google Maps

Obert l’expedient per multar la
residència Mossèn Vidal i Aunós
» És una de les residències de la ciutat amb més morts per coronavirus
» La Generalitat la va intervenir fa més d’un mes per la seva gestió

Veïns i activistes eviten un
desallotjament al Poble-sec

HABITATGE4Un grup de veïns
i activistes van aconseguir  atu-
rar el passat 2 de juny a la nit el
desallotjament d’un pis situat al
número 123 del carrer Nou de
la Rambla. L’immoble, propie-
tat d’un fons inversor, havia
estat ocupat pel Sindicat de Ba-
rri del Poble-sec per cedir-lo a
una de les famílies que forma
part de la xarxa de l’entitat,
que va denunciar que el pis
“portava buit més de 5 anys”.
Tot i que els Mossos d’Es-

quadra havien fet un ampli
desplegament per poder exe-
cutar el desallotjament, la pres-
sió dels manifestants, que eren
un centenar, va aconseguir que

la policia, que en un primer mo-
ment va arribar a fer alguna pe-
tita càrrega, finalment es fes en-
rere. Des del Sindicat de Barri
del Poble-sec van qualificar
l’actuació policial de “despro-
porcionada”.
Els Mossos d’Esquadra, per

la seva banda, van assegurar
que es tractava d’una “ocupació
flagrant” i que havien intentat
fer el desallotjament després
que la propietat hagués pre-
sentat una denúncia. La policia
també va explicar que havien
denunciat les quatre persones
que havien ocupat el pis i van
negar que haguessin denunciat
dos integrants del Sindicat.

L’exprofessor Joaquín
Benítez segueix en llibertat

CAS MARISTES4L’Audiència de
Barcelona ha decidit mantenir
en llibertat provisional l’expro-
fessor dels Maristes Sants-Les
Corts Joaquim Benítez, con-
demnat a 21 anys i 9 mesos de
presó per haver abusat sexual-
ment de quatre alumnes menors
d'edat entre el 2006 i el 2010. 
Després de la sentència del

TSJC que va confirmar la pena
imposada per l’Audiència de
Barcelona, la fiscalia i les dife-
rents acusacions van sol·licitar
que Benítez ingressés en presó
provisional, però el tribunal ho

ha descartat i ha decidit man-
tenir el condemnat en llibertat
i amb les mesures que ja té vi-
gents. La defensa de Benítez
encara pot presentar un recurs
de cassació davant del Tribunal
Suprem.
Benítez té l’obligació de pre-

sentar-se cada dilluns a la co-
missaria més propera de casa
seva; té prohibit sortir de l'Es-
tat sense autorització judicial i
tampoc pot participar en acti-
vitats, educatives, culturals, es-
portives o d’oci ni acostar-se a
les víctimes.

El Castell de Montjuïc acollirà
60 concerts al juliol i a l’agost
MÚSICA4Sala Barcelona és el
nou cicle de concerts que es farà
al Pati d’Armes del Castell de
Montjuïc entre el 2 de juliol i el 30
d’agost. Inclou una seixantena
de concerts i està organitzat per
l’Associació de Sales de Concerts
de Catalunya (ASACC) en copro-
ducció amb l’Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB).
L’encarregada de donar el tret

de sortida al cicle serà la pianis-
ta i compositora Clara Peya. Altres

noms destacats que passaran pel
Castell de Montjuïc són  la Fun-
dación Tony Manero, El Niño
de Elche, Hidrogenesse, Los Au-
rora, Cala Vento, Ladilla Rusa o
Joana Serrat.
El delegat de Drets Culturals

de l’ICUB, Daniel Granados, ha dit
que el cicle de concerts servirà per
ajudar a “rehabilitar la vida eco-
nòmica” de les sales de concerts,
de les quals ha destacat que tenen
“un valor social i cultural”.

Jocs Florals |Nova edició a Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Fins al 30 de juny es poden presentar els poemes dels Jocs Florals de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta. El concurs l’organitzen diferents entitats d’aquests tres barris. Els
guanyadors rebran un trofeu, 300 euros en metàl·lic i 100 euros en vals de compra.

Aquesta residència
és una de les que ha
estat denunciada a la
Fiscalia per les famílies

Clara Peya, el 2 de juliol. Foto: ACN
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Entrevista

Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

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

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

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

L’ESCORCOLL POLICIAL 
AL CONSELL ESPORTIU

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

Foto: Eduardo Corria
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Associació de Comerciants

Creu Coberta
Creu Coberta torna 
a estar de moda
El nostre comerç us espera amb les ofertes i les novetats 
més interessants de cara a la temporada d’estiu
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Associació de Comerciants

Creu Coberta

El recinte de Montjuïc obrirà els dijous a la tarda i al vespre i els diven-
dres, dissabtes i diumenges durant tot el dia. Oferirà una sèrie d’activi-
tats que tenen com a eix vertebrador la cultura i l’entreteniment per a to-
tes les edats: música en directe (pop, rock, rumba, blues, jazz i sessions
de DJ), vermuts musicals, espectacles familiars de circ, teatre i música
i tallers d’artesania.

La programació musical d’aquest estiu comptarà amb les actuacions
de grups, duets i músics de diversos estils que els visitants trobaran en
diferents horaris i racons del recinte. A més, els artesans del Poble Es-
panyol oferiran tallers a preus molt assequibles en els quals ensenyaran
diverses tècniques i es treballaran diferents materials, com la cistelleria,
la ceràmica, el vidre, les xapes, l’estampat, la seda o el paper maixé.

Els caps de setmana, els visitants podran gaudir també de diferents
espectacles familiars, en diversos horaris, de formats variats i amb afo-
rament limitat. 

Tot això, per un preu especial de 6 € tant per a infants com per a adults.
Es farà control d’aforament per franges horàries i es prendran les me-
sures higièniques recomanades per gaudir amb seguretat.   

A més, els dijous a partir del 18 de juny i durant tot l’estiu, el rock més
autèntic arribarà gràcies a Barrica Rock&Grill Edició Limitada, el festival
de rock i barbacoa que aquest any torna amb més dates i en un format
més reduït del que era habitual. Els dissabtes a la nit, a partir del 20 de
juny i també durant els mesos de juliol i agost, estaran dedicats a l’hu-
mor. Un estiu més, tornen al Poble els monòlegs de RiuEstiu, el Fstival
d’Humor d’Estiu de Barcelona.

Tota la informació sobre les activitats es pot trobar al web: 

www.poble-espanyol.com

&
El Poble Espanyol 
aposta per la cultura 

Ofereix entreteniment per a totes les edats durant tot l’estiu

Des del cos de Mossos d’Esquadra iniciem una campanya amb l’objectiu 
de prevenir la seguretat envers els robatoris amb força a domicilis.  

Per aquest motiu s’adjunta part del cartell corresponent
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Més subvencions per a la
digitalització dels comerços
TECNOLOGIA4L’Ajuntament
ha incrementat  les subvencions
per digitalitzar el comerç de
proximitat i la restauració, que
passen dels 300.000 euros de
l’any passat als 500.000 euros.
El consistori ha posat en

marxa un total de 52 cursos en
línia, amb 52.000 destinataris
potencials, per formar els pro-
fessionals en qüestions digi-
tals. Al mateix temps, també es
crearà una plataforma única a
internet pels comerços que per-
metrà tenir un mapa per dis-
trictes i barris amb informació

de cada establiment i fer paga-
ments telemàtics.
El primer tinent d’alcaldia,

Jaume Collboni, ha destacat
que “el comerç de proximitat és
fonamental perquè Barcelona
continuï sent tal com la conei-
xem”. “Tenim clar que un dels
principals reptes a què s'en-
fronta el sector és la compe-
tència amb el comerç digital,
més encara després de tot el que
hem viscut en els darrers me-
sos”, ha afegit. Collboni creu que
en aquest camp Barcelona s’hi
juga “el model de ciutat”.

MOBILITAT4Els talls de trànsit
que està impulsant l’Ajunta-
ment en diferents avingudes de
la ciutat durant els caps de set-
mana han provocat queixes en-
tre alguns comerciants, com per
exemple els de la zona de la Via
Laietana o el passeig de Gràcia.
Des de Creu Coberta, però, es
mostren satisfets amb el tall de
trànsit que es fa al carrer de
Sants i el mateix Creu Coberta.
“Nosaltres volem tenir una

zona més pacificada. El que no
volem és que Creu Coberta sigui
una autopista”, afirma el presi-
dent de l’eix comercial, Lluís

Llanas. Llanas, de fet, recorda
que fa temps que defensen que
el tram que va des de la plaça Es-
panya fins al carrer Consell de

Cent “hauria de ser de vianants
sempre”. 

“PLE DE GENT”
Llanas, com a exemple del model
pel qual aposten, parla de la bona
acollida que els talls de trànsit dels
caps de setmana tenen entre els
comerciants i els veïns. “Dissab-
te passat estava ple de gent i hem

de recordar que Barcelona és
una ciutat multicèntrica”, afirma.
Sobre les queixes d’alguns co-
merciants, Llanas ho té clar: “Oi
que a ningú se li acudiria tornar
a fer passar cotxes pel Portal de
l’Àngel?”. Per acabar, remarca
que d’aquesta crisi també cal ex-
treure’n la lliçó que cal reduir els
alts nivells de contaminació.

Imatge d’un dels dies on s’ha tallat el trànsit. Foto: Ajuntament

Creu Coberta defensa els talls
de trànsit per al comerç

Collboni va anunciar l’augment de les ajudes el 14 de juny. Foto: ACN

“Volem tenir una zona
més pacificada”, afirma
Lluís Llanas, president
de l’eix comercial

Activitats | Hackató online per enfortir el comerç
L’Ajuntament i Barcelona Open Data organitzen per al pròxim 20 de juny la 
primera edició de la Hackató online de comerç. Es tracta d'una trobada online 

que neix amb l’objectiu d’aportar solucions innovadores al comerç de proximitat. 
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Esports

Cares noves, renovacions i bai-
xes. El mercat d’aquest juny atí-
pic continua en marxa a la UE
Sants perquè Tito Lossio tingui
un bon equip per competir, per
tercera curs consecutiu, a Tercera
Divisió el curs que ve.
Marc Hervías (ex del Cerda-

nyola), Iván García (que el curs
passat jugava al Martinenc),
Marçal Vila (recuperat de la ces-
sió al Pubilla Casas), Rubén Cruz,
Rubi (canvia l’Horta pel Sants),
Jordi López (que arriba del Ter-
rassa), Álex Calatrava (punta
procedent del CF Parets) i Do-
mingo García (format al planter
de la UE Cornellà) són els darrers
noms que cal apuntar a la nò-
mina d’incorporacions per al
primer equip 2020-21.
Aquests noms, sumats a re-

novacions també recents, com les
d’Oriol Antonell, Eric Ruiz, Mi-
guel Martínez i Carles Torrentbó,

entre altres, fan que la plantilla
que Lossio tindrà a les seves or-
dres estigui gairebé tancada.

NO TORNEN A TREBALLAR
Des del club, però, apunten que
no tenen previst començar a tre-
ballar a curt termini tot i que les
instal·lacions esportives que els
equips fan servir per entrenar i
jugar els seus partits, com la
Bàscula i l’Energia, podran re-

obrir quan la ciutat entri en la
fase 3, fet que podria passar de
forma imminent.
De fet, l’entitat està pen-

dent de conèixer quina és la data
d’inici del curs que ve (la Fede-
ració Espanyola de Futbol hau-
ria dit als presidents dels equi-
ps de Segona B que la tempo-
rada començaria l’octubre) per
citar la plantilla i començar a
treballar sobre la gespa.

Els blanc-i-verds encara no començaran a entrenar. Foto: SEMNM

Continua el ‘mercato’ per 
al nou projecte de la UE Sants

Pau Arriaga
SANTS

Natació | Reobren el Mediterrani i el CN Montjuïc
De mica en mica, els clubs del districte van posant-se en marxa, i des de la setmana passada
tant el Medi com el CN Montjuïc han reobert les seves portes. Les condicions en els dos són
iguals: el solàrium està tancat, cal demanar cita prèvia i els vestidors funcionen sense dutxes.

El JAC estrena imatge 
i web pel seu 85è aniversari

Des de dissabte pas-
sat, el JAC torna a
tenir una pàgina

web operativa i actualitzada. El
club, que havia renovat la seva
imatge a finals del mes passat,
continua presentant novetats en
aquest 2020 en el qual està cele-
brant el seu 85è aniversari.
“Totes les activitats presen-

cials s’ajornen sine die. No hi ha
res cancel·lat, res, però fins al se-
tembre no tindrem gaire més
certeses”, explica el president
del club, Albert Castells, a Línia
Sants, alhora que diu que cele-
brar aquest aniversari “ens ve de
gust perquè arribar a una xifra
com aquesta no passa cada dia”.

Castells, a més, explica que
des de fa una setmana el club ha
pogut tornar a la feina al pati de
l’escola Gayarre. “Es fan entre-
naments individuals, cadascú
amb la seva pilota, però tan bon
punt es confirmi la reobertura del
CEM de l’Espanya Industrial hi
tornarem”, apunta. De fet, aquest
retorn serveix perquè es puguin
fer també proves per al curs que
ve. “En certa manera ens hem vist
‘obligats’ a tornar pels nostres ju-
gadors i per als que volien entrar
al club”, apunta el president, al-
hora que admet que la intenció és
allargar les sessions fins al dia 15
del mes que ve i aleshores fer va-
cances fins al setembre.
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Intel·ligència artificial i medicina unides per millorar el trac-
tament del coronavirus. Aquest és l’objectiu d’un equip
de metges i enginyers del grup biomèdic Cetir Ascires,
responsables de desenvolupar la primera plataforma bio-
informàtica orientada a la diagnosi i al control del SARS-
CoV-2. Una tecnologia que permet la detecció i el se-
guiment personalitzat dels casos més complexos, així com
una anticipació en la presa de decisions que pot resul-
tar vital per al pacient.

Aquest sistema, anomenat COVIDTools, utilitza al-
goritmes per traduir en dades quantificables les imatges
clíniques obtingudes d’anàlisis genètiques i proves com
les radiografies, les ressonàncies magnètiques i el TC de
tòrax. Gràcies a l’aplicació específica d’aquesta tècnica,
coneguda com a “radiòmica”, els metges podran comp-
tar amb informació molt més detallada dels afectats per
coronavirus, cosa que facilita tant el diagnòstic inicial com
l’elecció del tractament més eficaç. 

“Aquesta plataforma ens permetrà detectar casos
complexos des d’un primer moment. Per exemple,
ens ajudarà a diferenciar una pneumònia causada per

SARS-CoV-2 de qualsevol altra pneumònia vírica o
bacteriana. Així, des d’un principi, sabrem amb claredat
que estem davant d’un pacient amb coronavirus i po-
drem enfocar, amb la màxima precisió i celeritat, el seu
tractament”, afirma José Manuel Santabárbara, enginyer
coordinador del projecte.

COVIDTools també ofereix un primer pronòstic del
pacient a partir de les dades obtingudes, de manera que

els metges compten amb una gran quantitat d’informació
preliminar per interpretar el resultat de, per exemple, una
placa toràcica. En paraules de Vicente Belloch, director
científic i R+D+I de l’Àrea d’Imatge d’Ascires: “Cada vegada
es posa més en relleu la importància d’identificar els pa-
cients de COVID-19 que generaran una resposta infla-
matòria i/o trombòtica i una pneumònia vírica que de-
semboqui en una síndrome de distrès respiratori, ja que
aquest grup de persones tenen una alta mortalitat”. L’ex-
pert destaca com “identificant a aquests pacients podrem
posar un tractament antiviral i antiinflamatori, per trac-
tar d’evitar que ingressin a l’UCI i ventilin mecànicament”.

SEGUIMENT DE LES SEQÜELES PROVOCADES 
PEL CORONAVIRUS
A mesura que augmenta el nombre de pacients que su-
peren el coronavirus, els especialistes han advertit l’a-
parició de seqüeles, algunes amb un possible impacte sig-
nificatiu en el cor, l’aparell respiratori, el cervell o el fet-
ge. L’equip responsable de COVIDTools també ha abor-
dat l’etapa posthospitalària, de manera que la platafor-
ma és capaç de realitzar un seguiment evolutiu de les pos-
sibles seqüeles del pacient amb COVID-19. “Comptar amb
aquestes dades ens ajuda a planificar la medicina per-
sonalitzada que ha d’acompanyar el pacient després de
l’alta mèdica, per controlar amb exactitud la seva evolució
i per protegir la seva qualitat de vida”, conclou Belloch.

COVIDTools, intel·ligència artificial al servei 
del pacient de COVID-19

La primera plataforma informàtica que vincula sinergies entre proves genètiques i de diagnòstic 
per la imatge per obtenir una major precisió mèdica en afectats per coronavirus

Especialista processant la imatge de pulmó d’un pacient amb COVID-19

“Els algoritmes d’aquesta tecnologia poden 
calcular les possibles seqüeles respiratòries,
neurològiques o cardiopulmonars 
en els afectats per coronavirus”
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A partir d’aquest mes, podrem llegir
L’any del micode Patti Smith en català, grà-
cies al traductor Martí Sales i al Club Edi-
tor. Es tracta de la novel·la autobiogràfi-
ca que la cantant va publicar a finals de
l’any passat, després de rebre el premi Na-
tional Book per Just Kids. El llibre, que co-
mença “amb la pèrdua d’un gran amic”,
és un repàs pel seu any 2016.

Viu en línia

Llibres

L’any del mico
Patti Smith

Mentre tenim la “nova normalitat” cada
cop més a prop, el Teatre Lliure continua
reinventant-se i oferint propostes virtuals
per al seu públic. Ara, s’ha sumat a His-
tòries d’Europa: crisi i reflexió, impulsada
pel teatre Dramaten d’Estocolm, que
consisteix a emetre de forma simultània
a tot Europa els vídeos enregistrats per
equips artístics de diversos teatres.

Teatre

Històries d’Europa
Teatre Lliure

El tercer àlbum d’estudi de Dellafuente ja
ha vist la llum. Descanso en poder (D.E.P.)
fa referència a la voluntat de l’artista de
Granada de “matar Dellafuente”, de co-
mençar una nova etapa musical. El disc
conté una desena de cançons (com el sin-
gle Nubes) i ha comptat amb la col·labo-
ració d’El Guincho, conegut pels seus tre-
balls amb artistes de la talla de Rosalía.

Música

Michaela Coel ha creat, escrit, codirigit (de
la mà de Sam Miller) i protagonitzat Po-
dría destruirte, la nova sèrie d’HBO que ja
ha rebut molt bones crítiques. Arabella
Essiuedu és una escriptora jove que, un
dia, es desperta amb ressaca després d’u-
na festa i amb el record que algú la va
agredir sexualment la nit anterior, una ex-
periència que la canviarà per sempre.

Pelis i sèries

Podría destruirte
Michaela Coel

Descanso en poder (D.E.P.)
Dellafuente

Fundació Antoni Tàpies
La desescalada continua avançant i els museus comen-
cen a reobrir les portes. La Fundació Antoni Tàpies, que
el 5 de juny va fer 30 anys, celebra el seu aniversari amb
l’obertura de diverses exposicions que havien quedat

paralitzades per la pandèmia: L’àcid és el meu ganivet (a
partir del dia 12), Teatre i Certeses sentides (totes dues, a
partir del dia 19). A més, la fundació ha volgut tenir un

detall amb els que, com ella, van néixer el 1990: aquests
afortunats que ara arriben a la trentena gaudiran d’un

any d’accés gratuït a les diferents exposicions i activitats.

À N G E L  L L À C E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser presentador de TV, actor i director
Es va fer popular com a professor d’Operación Triunfo

Famosos

Fitxar per TVE
Presentarà el nou concurs d’estiu: ‘Bloqueados por el muro’ 

Expectació pel nou programa 
Alguns es pregunten si deixarà ‘Tu cara me suena’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Desperados III
Desperados III és un videojoc d’estratègia ambientat al Far West, que estarà

disponible a partir del 16 de juny per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Àngel Llàcer (Barcelona, 1974) és d’aquelles per-
sones que tothom associa a la televisió. Des que
va fer de professor d’interpretació a la primera

edició d’Operación Triunfo, la seva relació amb la
pantalla petita no s’ha aturat. Altres talent shows,
com Tú sí que vales (Telecinco) però sobretot Tu

cara me suena (Antena 3), l’han mantingut sem-
pre present en horaris de màxim audiència a les
principals cadenes privades espanyoles. Paral·le-
lament, no ha deixat de desenvolupar la seva ca-
rrera d’actor i director de teatre, amb obres com

La jaula de las locas o La tienda de los horrores.
Ara, TVE ha anunciat que Llàcer és el seu nou fit-
xatge: el barceloní presentarà Bloqueados por el

muro, un nou concurs que s’emetrà a La 1 durant
l’estiu i que li permetrà tornar a la casa que el va
veure fer els primers passos en el món televisiu.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

Viu en línia

MASCARETA

Caldrà mantenir una distància interpersonal d’un 
metre i mig, i no pas de dos metres, com fins ara

HIGIENE

DISTÀNCIA

MOBILITAT

i DIA A DIA

Fa temps que parlem de la nova normalitat, però ara per fi
comencem a conèixer-ne els detalls. El Consell de Minis-
tres ha aprovat el reial decret que estableix com serà la

vida després de la fase 3, una vida que, segons els terminis
previstos pel govern espanyol, començarà el 21 de juny, coin-
cidint amb la fi de l’estat d’alarma.

Una de les mesures que inclou aquest document és l’ús de
mascaretes. Com ja passa ara, aquest element de protecció
serà obligatori a la via pública sempre que no es pugui man-
tenir la distància personal, així com en espais tancats i al
transport públic. Qui incompleixi aquesta norma (que, en
principi, serà vigent fins que es trobi la vacuna o el tracta-
ment contra la Covid-19) rebrà una multa de 100 euros. Pel
que fa a la distància personal, haurà de ser d’un metre i mig, i
no de dos metres, com fins ara. Alhora, es continua insistint
en la importància de la higiene: rentar-se les mans molt so-
vint i desinfectar els diferents espais és vital.

Quant a la mobilitat, serà lliure arreu de l’Estat, caldrà portar
mascareta als diversos mitjans de transport i Aena haurà de fer
un control sanitari dels viatgers que arribin de l’estranger. 

Com serà la nova normalitat?

Serà obligatòria en els mateixos supòsits que ara. 
Incomplir aquesta norma suposarà una multa de 100 euros

Les claus

Rentar-se les mans molt sovint i desinfectar els diferents espais
continuaran sent accions clau en la lluita contra el coronavirus

Serà lliure, però caldrà portar mascareta als trajectes. 
Aena controlarà els viatgers que arribin de fora 
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