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

cava recentment la Diputació de

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

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

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

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

Gent Gran també remarca que el
maltractament contra els avis
molts cops queda invisibilitzat i

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

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

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

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

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

Els cops més invisibles 
» Els maltractaments a la gent gran han augmentat considerablement durant el confinament
» Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran són una eina clau per detectar aquestes situacions

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

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

Júlia Gamissans
BARCELONA

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

Marc Serra
El regidor ha afirmat que els talls de

trànsit dels caps de setmana del carrer
de Sants i Creu Coberta “han vingut per
quedar-se”. Després de l’últim del passat
cap de setmana, tot apunta que a partir

del setembre ja seran permanents. 
pàgina 6

Ajuntament
El consistori ha posat en marxa la cam-
panya ‘Compra a prop’ per fomentar

que els veïns comprin als comerços dels
barris i vagin als seus bars i restaurants.
El primer tinent d’alcalde, Jaume Coll-

boni, ha defensat el consum local. 
pàgina 10

Barnasants
El festival va tornar entre els dies 18 i 21
de juny amb quatre concerts del Niño
de la Hipoteca després de veure’s afec-
tat per la pandèmia del coronavirus. Tot
i l’aforament limitat, i amb el públic 

assegut, els concerts van ser tot un èxit. 
pàgina 6

La lupa

per @ModernetdeMerda

La mandra

Com a bon pecat capital, la mandra és
suggerent i perillosa a la vegada. Un lloc
mental que convé evitar, un paradís tre-
mendament atractiu però també de-
vastador, perquè sol tenir poques sor-
tides. Costa marxar-ne. Una vegada hi
arribes, hi arreles. L’escenari se’t men-
ja i el pecat i tu acabeu fo-
sos en un únic destí que
tampoc és cap destí concret.
És un no-res que, a sobre,
tampoc et permet aspirar a
cap altra cosa.
Per això em sembla re-

alment meritori que ERC i
(encara amb més empenta) JxCat ha-
gin decidit fer carretera i manta i con-
duir tot un moviment cap a aquest ter-
rible abocador on només creix la in-
acció i el temps perdut. Cada dia que
passa trobo més al·lucinant l’alegria
amb què s’estan duent uns ideals cap
a l’avorriment més absolut. Titulars ba-

rats, disputes de cuina, trampes insu-
portablement infantils.
I dic alegria perquè molts prota-

gonistes, especialment els que tenen el
botó de les convocatòries a la mà, han
calculat perfectament els costos d’a-
quest avorriment popular. I els assu-

meixen de bon grat, perquè saben
que aquests costos poden incloure
també un benefici com és la victòria en
unes tristes eleccions autonòmiques.
I, és clar, tota victòria implica la me-
ravellosa poma del poder, encara que
pel camí hi hàgim abandonat el cadà-
ver d’un projecte col·lectiu.

Lamentablement, avui Ítaca ha
quedat reduïda a un pecat capital.
Tots aquells somnis d’ahir han quedat
convertits en aquesta mandra d’avui.
Han aconseguit tergiversar-nos les in-
tencions fins al punt de fer-nos creu-
re que el rival és qui el 30 de setembre

de 2017 tenia l’urna prepa-
rada i a punt al garatge de
casa seva. Han desviat l’a-
tenció fins al punt de des-
viar-nos també del camí.
I, mentrestant, presos

polítics a les presons, ex-
iliats a l’exili, i una llarga

llista de represaliats per un Estat que
ja no necessita represaliar-nos gaire
més, de tan lluny i errats com ens deu
veure, avançant d’esma en aquesta
minúscula Ítaca feta de mandra i de
tristesa. Molt haurien de canviar les co-
ses perquè un nou brot de ganes ens
deslliurés del pecat.

Ítaca ha quedat reduïda a un pecat capital,
tots aquells somnis d’ahir han quedat 
convertits en aquesta mandra d’avui

El problema no és que
TV3 emeti una sèrie bi-
lingüe que originalment

estava feta per a una plataforma de
TVE. El problema és que TV3, en
aquests moments, no està produint cap
ficció pròpia i està omplint la graella
amb programes d’altres cadenes, com
‘Drama’ o com ‘Pep’ d’IB3.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan sento parlar de la
cultura com un bàlsam

o com un bé de primera
necessitat, no penso en cap museu, ni
tampoc en cap festival. Penso, i molt,
en ‘Amar es para siempre’ i la resta de
telenovel·les de sobretaula que tant
menyspreem, i que tanta companyia
fan a la gent gran.

@victorrecort

PSOE 2018: Prometem
aturar la venda d’ar-

mes a Aràbia Saudita, no
col·laborarem amb les atrocitats al Ie-
men. PSOE 2019: 22 llicències d’ex-
portació d’armes a Aràbia Saudita per
valor de 392,78 milions. 76,2 milions en
munició, 1,3 milions en bombes i 315
milions en aeronaus.

Con ‘Love is love’ se me
ocurren dos problemas:

1. Excluye a las personas
trans e intersexuales. 2. Valida las re-
laciones no heterosexuales pero solo
cuando la cosa va de amor; cuando hay
una pareja monógama y heteromórfi-
ca que presentarle a la familia. El res-
to ya es debatible.

@LaHipogrifa@AlbertLloreta@criscleme
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 Safata d’entrada

Si tinc la possibilitat d’anar a ju-
gar competicions europees, però
em venc una part important dels
jugadors bons que tinc, on
acabo? Possiblement a segona
divisió. 
Si en una temporada aco-

miado tres tècnics i el darrer que
contracto acaba sent algú que ha
tingut una gran responsabilitat
en la gestió esportiva del club en
els últims anys, però cap en la
banqueta, on acabo? Possible-
ment a segona divisió
I creieu-me que m’agradaria

moltíssim equivocar-me, però,
dissortadament, això és el que li
pot acabar passant al RCD Es-
panyol. 
No soc perico, però és molt

cert que cada temporada he as-
sistit al seu estadi a veure jugar
l’equip amb el meu gran amic
Jordi Planell Hernàndez (espa-
nyolista de pro), i ho penso se-
guir fent sempre que pugui
perquè, a més, aquest equip és
històric i molt important per al
país. I el vull veure jugar a pri-
mera divisió contra els més
grans i amb el cap ben alt. Això,
però, no treu que pensi el que
penso i que ho expliqui, per-
què, simplement, són equa-
cions de sentit comú.

RCD Espanyol
per Pere Flores

10 años de la sentencia del Estatut
per Mani Martínez

Como parece difícil para el
resto de ciudadanos del Esta-
do entender qué pasó hace
una década con la sentencia del
Tribunal Constitucional (TC)
contra el Estatut de Catalunya,
me remito a unas palabras pu-
blicadas en Twitter por el ex-se-
cretario general de Podemos en
Catalunya, Xavier Domènech,
que lo explican bastante bien.
“Hace 10 años que el TC

desactivó el nuevo Estatuto de
Cataluña y los expertos hicie-
ron mil y una interpretaciones
y expusieron diferentes crite-
rios y puntos de vista en artí-
culos y tertulias. Pero creo que
a muchos se les escapa un hec-
ho fundamental.
La sentencia del TC iba

mucho más allá de si la nueva
norma catalana vulneraba la
Constitución o no. El debate
real era sobre si la autonomía
era un derecho de los catalanes
o una concesión de España. Si
se fundamentaba en la exis-
tencia de una capacidad cata-
lana para autogobernarse, es
decir, una realidad catalana
diferenciada, o en la “genero-
sidad” del estado español que
se concede a sí mismo la capa-
cidad de dejarnos organizar

autonómicamente. Parece un
tema de poca importancia,
pero la tiene. Y mucha.
Si pensamos que es un de-

recho de los catalanes, serán los
catalanes los que fijen la fór-
mula y los límites. Pero si es una
concesión de España, que es la
que decide qué concede o no,
puede limitarlo e incluso pue-
de retirarlo cuando lo estime
conveniente, sin dar explica-
ciones. Hasta entonces habían
hecho creer que era ambas co-
sas a la vez. Que era un pacto.
El TC nos dejó claro que solo

era una concesión. Es decir,
que la voluntad de los catalanes
tenía importancia igual a 0, y lo
que se había votado también.
No rompieron un pacto, nega-
ron que hubiera ningún pacto”.
Domènech está diciendo

algo que tiene que ver con las
declaraciones del catedrático
Javier Pérez-Royo cuando lla-
ma a aquella sentencia “un
golpe de Estado” y un hecho
“anticonstitucional”, porque la
Constitución Española no fue
firmada por las y los catalanes
hasta que incluyó los estatutos
de autonomía y reconoció el
Derecho de Autodetermina-
ción de los Pueblos.

Les millors
perles

Mor un home després que la seva família desendollés el res-
pirador que el mantenia amb vida per poder endollar un
ventilador. Ha passat a l’Índia, on aquest pacient de 40 anys

sospitós de tenir coronavirus no va poder sobreviure a la mala deci-
sió dels seus familiars, motivada per l’excés de calor a la sala.

Penjar més de 400 banderes LGTBI per tot el municipi.
Aquesta ha estat la resposta exemplar dels veïns de Villa-
nueva de Algaidas (Màlaga), un poble de 4.000 habitants

que va veure com la denúncia de tres persones obligava a reti-
rar aquest símbol reivindicatiu del balcó de l’Ajuntament.

Com si no en tinguéssim prou amb el coronavirus, ara sembla
que hi ha una nova amenaça: un estudi realitzat per científics
xinesos ha alertat de l’aparició d’una nova grip porcina que té

el potencial de contagiar éssers humans i que, per tant, podria pro-
vocar una nova pandèmia. 

El vídeo d’un home gran tocant el piano ha emocionat la
xarxa. Es tracta d’un senyor de 101 anys que ja no recorda
res ni ningú, però que no ha oblidat ni una nota del seu

instrument preferit. Quan el seu fill el fa seure davant del piano,
no dubta: comença a tocar i sorgeix la màgia.

Estar jugant a la platja i trobar-te una bomba surant a l’aigua. És
l’estranya situació que van viure uns nens mentre es banyaven
a la platja de l’Arrabassada, a Tarragona. Afortunadament, tot

va quedar en un ensurt. Els Tedax van desallotjar i acordonar la zona
i, finalment, van detonar l’artefacte sense cap problema.

A les xarxes

@Urquinaona18: “El pitjor encara ha d’ar-
ribar”, ha dit el director general de l’OMS.
Encara que molts països han fet progressos,
globalment la pandèmia s’està accelerant. 

@davidilundain: Fa 15 dies, Educació
deia: “Farem el que calgui per retornar amb
seguretat a l’escola”. Ara, grups de 25 nens,
sense distància i sense mascareta.

#EscolaPostCoronavirus

@yeyaboya: Doncs ja sabíem que l’audi-
toria interna més gran de la història dels
Mossos d’Esquadra acabaria en res, oi?
Quina vergonya.

#AuditoriaMossos #LOMSAlerta

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

Continua el ‘mercato’ per 
al nou projecte de la UE Sants1

2
Creu Coberta defensa els talls
de trànsit per al comerç

El Castell de Montjuïc acollirà 
60 concerts al juliol i a l’agost

El JAC estrena imatge i web 
pel seu 85è aniversari

Polèmica i protestes pel desallotjament 
del bloc ocupat Ca la Cristina

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

MOBILITAT4“La pacificació del
carrer de Sants i Creu Coberta els
caps de setmana ha vingut per
quedar-se”. Aquestes són les pa-
raules que va pronunciar diu-
menge el regidor del Districte,
Marc Serra, en un tuit fent refe-
rència al tall de trànsit durant els
caps de setmana que l’Ajunta-
ment ha impulsat per l’emer-
gència sanitària provocada pel
coronavirus.
Des de mitjans de maig i du-

rant tot el mes de juny el carrer
de Sants i Creu Coberta ha estat
una gran avinguda lliure de cot-
xes durant els caps de setmana.
Al llarg del juliol i l’agost la si-
tuació tornarà a ser l’habitual,  tot
i que l’Ajuntament té la intenció
de tornar-lo a posar en marxa a
partir del setembre. El mateix pot
passar en altres grans avingudes
de la ciutat on també s’ha fet
aquesta aposta.
En aquesta línia, la tinent

d’alcalde d’Urbanisme, Janet

Sanz, va afirmar en el ple de di-
vendres passat que la intenció del
consistori és seguir mantenint
aquesta aposta, tal com ja es va co-
mençar a fer en alguns punts de
la ciutat fa uns mesos.

EL COMERÇ, A FAVOR
La mesura és molt ben vista pels
comerciants de la zona. Nosaltres

volem tenir una zona més paci-
ficada. El que no volem és que
Creu Coberta sigui una autopis-
ta”, afirma el president de l’eix co-
mercial, Lluís Llanas. Llanas, de
fet, recorda que fa temps que de-
fensen que el tram que va des de
la plaça Espanya fins al carrer
Consell de Cent “hauria de ser de
vianants sempre”.

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

Els talls de trànsit al carrer de
Sants i Creu Coberta tornaran
» Els caps de setmana sense cotxes es recuperaran al setembre

» “La pacificació ha vingut per quedar-se”, diu el regidor Marc Serra

El Niño de la Hipoteca firma 
el retorn del Barnasants

MÚSICA4La guitarra i la veu de
Guiu Cortés, El Niño de la Hi-
poteca, van ser els grans prota-
gonistes del retorn del festival
Barnants amb un quàdruple
concert al Casinet d’Hostafrancs
entre els dies 18 i 21 de juny.
Cortés, després de veure com

el seu concert al Barnasants
s’havia de suspendre en dues
ocasions pel coronavirus, va
compensar el públic amb quatre
concerts que tenien un afora-
ment màxim de 80 persones

assegudes i amb l’obligatorietat
de portar mascaretes, quan nor-
malment n’hi caben 300. En
tots els concerts va oferir un
format íntim i un repertori far-
cit de les cançons amb què ha
destacat com a cantautor. Tot i
això, també va mostrar el seu
costat més enèrgic amb les gui-
tarres que han caracteritzat els
seus últims àlbums. Cortés tam-
bé va interpretar algun tema
inèdit que formarà part del disc
que ha de publicar l’any que ve.

HABITATGE4Els Mossos d’Es-
quadra van desallotjar dijous pas-
sat les 10 famílies que vivien al bloc
ocupat de Ca la Cristina, situat al
carrer Sagunt. L’edifici va ser ocu-
pat el passat 8 de març, en el marc
d’una acció reivindicativa coinci-
dint amb el Dia de la Dona.
El desnonament va ser orde-

nat per un jutjat penal i les dones
desallotjades van denunciar que
havien estat expulsades “sense
avís previ i de matinada” i que no
havien pogut veure l’ordre judicial

fins al cap de tres hores. El regidor
Marc Serra, per la seva banda, es
va queixar que el desallotjament
no es comuniqués. “Ens indigna
especialment que qui l’ha ordenat
ha estat un jutjat penal. Quin
sentit té que el destí d’aquestes fa-
mílies es decideixi en l’àmbit pe-
nal'”, es va preguntar Serra.
Posteriorment, les famílies

desallotjades i el Grup d’Habitat-
ge de Sants (GHAS) van denunciar
el cas en una roda de premsa ce-
lebrada a davant de la seu del Dis-

tricte. Una de les portaveus del
GHAS va afirmar que les dones
són el col·lectiu “més precaritzat i
això es reflecteix en l’accés a l’ha-
bitatge”. Des de l’entitat també van
criticar el paper de l’Ajuntament,
a qui acusen de no fer prou per ga-
rantir el dret a un habitatge digne
a aquestes dones i a altres veïns i
veïnes. El consistori, per la seva
banda, havia ofert reallotjament
provisional a quatre de les 10 fa-
mílies, una mesura considerada in-
suficient per les afectades.

El Niño de la Hipoteca, durant el primer concert. Foto: Pau Cortina/ACN

Desallotjament polèmic

Residències | Eulen, sense la Mossèn Vidal i Aunós
La Generalitat ha retirat cautelarment la gestió a Eulen de la residència Mos-
sèn Vidal i Aunós després d’haver-li obert un expedient que pot acabar en una
multa per diverses irregularitats detectades durant l'emergència sanitària.

El desallotjament es va fer el 25 de juny a primera hora. Foto: GHAS
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Associació de Comerciants

Creu Coberta
Creu Coberta ho té tot per a tu
aquest estiu... T’hi sumes?
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Associació de Comerciants

Creu Coberta

&
Viu la vida! Vine 
al Poble Espanyol!

https://bit.ly/3eU1dDX 
(només entrada 5€)

https://bit.ly/2A4yuxq 
(entrada + espectacle 7€)

Creu Coberta, el teu eix comercial

Si formes part d’aquest territori i vols apuntar-te al
nostre eix, informa-te’n a www.creucoberta.com i

al correu isabel@creucoberta.com

Assessoria per a comerços, 
tramitació de subvencions i ajudes, suport 

als establiments, activitats de dinamització... 
Ara és l’hora d’associar-se. 

Junts ho farem possible

El Poble Espanyol obre de dijous a diumenge, 
de dia i de nit, ampliant a més les zones de terrasses 
de bars i restaurants, i amb un preu especial d’entrada 
de 5€. Podeu comprar l’entrada amb descompte als 
següents links:
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Chacón: “El comerç tradicional
perilla si no es reformula”

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

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

els hàbits de consum, ja que ha
impulsat la digitalització i el co-
merç electrònic.
En paral·lel, Chacón també

creu que ara els negocis patiran
la caiguda de la demanda a cau-
sa de la “disminució del poder
adquisitiu” de la ciutadania,
una situació que arribarà des-
prés del tancament de tres me-
sos que molts comerços han
patit.  Per últim, la consellera
considera que aquesta crisi és
molt diferent de la del 2008 i
que ara farà falta “una despesa
pública sense precedents”.

CAMPANYA4L'Ajuntament va
presentar fa pocs dies una cam-
panya publicitària amb el lema
‘Compra a prop’ per fomentar el
comerç de proximitat i la res-
tauració dels barris entre els
veïns amb l’objectiu de començar
a mitigar la crisi provocada pel co-
ronavirus.
Durant la presentació de la

campanya, el primer tinent d’al-
caldia, Jaume Collboni, va afir-
mar que “l’acte de solidaritat
més gran que pot fer avui un veí
amb l’economia local de la ciutat
és prendre un cafè al bar de sota
casa, anar a un restaurant del ba-
rri o comprar en una botiga del
districte”. Collboni, que va ex-
plicar que la campanya té un
cost de 200.000 euros, va afegir
que “el comerç local fa que els re-
cursos es quedin a casa”.
La campanya, que era una pe-

tició del sector, té com un dels seus
pilars la reivindicació dels valors
que el petit comerç aporta a la ciu-
tat, com ara la cohesió social, la
convivència, la seguretat o el mo-
del urbanístic. Per la seva banda,

el president del Gremi de Restau-
ració, Roger Pallarols, destaca que
la campanya és molt positiva per-
què  “és més imprescindible que
mai reactivar el consum local”. 

CAIGUDA DE LA CLIENTELA
La campanya arriba després que
la Fundació Barcelona Comerç
alertés que l’afluència de clients al

comerç local ha caigut entre un
10% i un 30% al conjunt de la ciu-
tat en comparació amb les xifres
prèvies a la pandèmia del coro-
navirus. Això, segons el mateix es-
tudi d’aquesta entitat, ha fet que
les vendes s’hagin reduït en un
25% en la meitat de les botigues.
Aquest escenari ha provocat que
el 3% de les botigues hagi tancat.

La campanya es va presentar el 24 de juny. Foto: Jordi Bataller/ACN

L’Ajuntament insta els veïns
a comprar als petits comerços

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

Botigues | S’acaben els límits sobre l’aforament
Els comerciants han celebrat que des del passat 25 de juny ja no hi hagi regulació
dels espais tancats. Per al president de Comertia, David Sánchez, “tota mesura que
permeti incrementar de forma gradual l’activitat dels establiments és positiva”.
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Esports

Des de dilluns de la setmana
passada està en marxa el Campus
Olímpia, una de les cites espor-
tives de cada estiu, i que combi-
na futbol i natació. En aquest
2020, com no podia ser d’una al-
tra manera, les mesures de se-
guretat són una constant en to-
tes les activitats.
La part del futbol es fa al

camp de la Bàscula, a la Zona
Franca, mentre que les piscines
del Campus Olímpia són les del
Club Natació Montjuïc, a la mun-
tanya. Les activitats, pensades per
a nens i nenes que tinguin entre
8 i 16 anys, s’allargaran fins a fi-
nals d’aquest mes (l’últim dia
serà divendres 31).

NOVETATS A LA UES
I de forma paral·lela, amb la
plantilla del primer equip gaire-
bé tancada i a l’espera que la Fe-
deració Espanyola de Futbol

(RFEF) comenci a publicar els
calendaris per a la temporada
2020-21, els moviments més re-
cents de la UE Sants afecten els
despatxos i l’organigrama es-
portiu blanc-i-verd.
El primer d’aquests es va co-

nèixer dilluns de la setmana pas-
sada i va ser el nomenament
d’Àngel Gálvez com a director es-
portiu de la base del club. La tem-
porada 2019-20, sumant equips

masculins i femenins, la UES
tenia 33 conjunts destinats a la
formació de futbolistes.
Per altra banda, abans-d’ahir

el club va informar que el direc-
tor esportiu del club, Pep Mar-
guí, que anys enrere havia ocu-
pat la banqueta del primer equip,
serà el secretari tècnic del con-
junt de Tercera Divisió i treba-
llarà de forma encara més estreta
amb Henry Tito Lossio.

Les activitats van començar la setmana passada. Foto: UES

En marxa una nova edició
del Campus Olímpia

Pau Arriaga
SANTS-MONTJUÏC

Gimnàstica | El CG Barcelona reinicia els entrenaments
Abans-d’ahir va ser el primer dia que el Club Gimnàstic Barcelona va tornar a entrenar
després de l’entrada de la ciutat a la nova normalitat. El club va compartir una foto d’al-

gunes de les seves gimnastes al local de Carreras i Candi i a la plaça de l’Olivereta.

L’Handbol BCN Sants ja sap
quan començaran les lligues

La temporada d’handbol
2020-21, pel que fa a
les competicions orga-
nitzades per la Federació

Catalana (FCH), comença a di-
buixar-se. A principis de la set-
mana passada, l’organisme va
publicar el calendari d’inscrip-
cions per a les categories (es po-
saven en marxa el passat 25 de
juny i s’acabaran en dates dife-
rents, en funció de cada franja
d’edat) i les dates amb les quals
planeja arrencar el curs que ve.
D’aquesta manera, l’Handbol

BCN Sants, que no va poder

completar una gran temporada
2019-20 per culpa del coronavi-
rus, sap que la intenció de la FCH
és arrencar la Lliga Catalana Sè-
nior Femenina l’últim cap de
setmana del mes de setembre,
mentre que l’inici de la Primera
Catalana per al sènior masculí se-
ria una setmana més tard.
Fa unes setmanes el club va

anunciar la cancel·lació de la
cinquena edició del Campus de
Tecnificació, que celebrava cada
estiu, de manera que centra tots
els seus esforços en la preparació
de la temporada 2020-21.
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Seixanta-un textos, tres estius i tres es-
cenaris: Arbúcies, Llançà i Barcelona.
Amb la natura com a punt central, Les cu-
quesés un viatge de la infantesa a la ve-
llesa. És, també, una història de repara-
ció psicològica que comença on s’acaba
Travessar la riera (2017), el llibre-testimoni
de Julià Guillamon sobre l’experiència de
sortir del coma.

Viu en línia

Llibres

Les cuques
Julià Guillamon

La Berta, la Lídia, el Toni i el Pol treballen
plegats en un espai de coworking i miren
de tirar endavant les seves carreres, que
de moment no van com s’esperaven. A
partir d’una foto fortuïta i una reacció in-
esperada a les xarxes, els quatre veuran
com les seves vides canvien dràsticament
i els likesprenen el protagonisme.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Likes
Roc Esquius

David Rees, cantautor espanyol d’origen
britànic, es va fer popular a YouTube ver-
sionant cançons d’altres artistes amb
l’ukelele. Més endavant, va començar a
compartir també les seves cançons prò-
pies i aquest juliol, per fi, arriba el seu es-
perat debut discogràfic: Amarillo. Es trac-
ta d’un àlbum format per nou temes en
què Rees demostra la seva versatilitat.

Música

La lista de los deseosés una de les prime-
res pel·lícules que es podrà veure a les sa-
les de cinema després de mesos tancades.
En aquest film, dues dones amb càncer de
pit es coneixen durant la quimioteràpia i
fan una llista de coses que sempre han vol-
gut fer. Una amiga que s’acaba de divor-
ciar també fa la seva llista i les tres em-
prenen un viatge per Espanya i el Marroc.

Pelis i sèries

La lista de los deseos
Álvaro Díaz Lorenzo

Amarillo
David Rees

Cruïlla XXS
“Menys és més”. Aquest és el lema del Cruïlla XXS, el cicle
de concerts i espectacles que ha preparat l’organització
del Festival Cruïlla després d’haver de suspendre l’edició
d’enguany pel coronavirus. La programació, que omplirà

tot el mes de juliol, compta amb més de 200 artistes,
que oferiran actuacions per a un màxim de 400 especta-
dors. A més de música, el cartell inclou propostes de circ,

dansa i teatre i ha multiplicat, també, els escenaris: el
Camp Nou, el Poble Espanyol, els jardins del TNC o el Re-
cinte Modernista de Sant Pau en són alguns exemples.

Elisabet Casanovas (Barcelona, 1994) és, per a
tota una generació, la Tània de Merlí, l’exitosa
sèrie de TV3 que va fer el salt a Netflix i es va
popularitzar, fins i tot, a l’Amèrica Llatina. Més
enllà del seu paper més conegut, aquesta jove
actriu ha donat vida a personatges diversos,
tant a la pantalla petita com a dalt dels es-
cenaris. En la faceta teatral, destaca la seva
participació a La senyora Florentina i el seu

amor Homer, dirigida per Sergi Belbel al
TNC, que li va valdre el Premi Butaca 2017 a
millor actriu de repartiment. A principis d’a-
quest any, la plataforma Playz (el canal de
contingut juvenil d’RTVE) va estrenar Dra-
ma, una sèrie protagonitzada per Casano-
vas que combina el català i el castellà. Pre-
cisament aquest bilingüisme ha estat l’ori-
gen d’un debat a Twitter coincidint amb la

seva estrena a TV3, el dia 29 de juny.  

E L I S A B E T  C A S A N O V A S

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió i teatre
El seu paper més conegut és el de la Tània de ‘Merlí’

Famosos

Protagonitzar la sèrie ‘Drama’ 
Original de la plataforma Playz, s’acaba d’estrenar a TV3

Debat sobre l’ús del castellà a TV3
El bilingüisme de la sèrie ha estat alhora aplaudit i criticat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| CrossCode
Aquest juliol arriba per primer cop a Switch, PS4 i Xbox One el videojoc
de rol i acció CrossCode, que fins ara només estava disponible per a PC.

QUI ÉS?
La fitxa
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ABANS D’ANAR-HI

La distància interpersonal és obligatòria: si hi ha massa gent 
i aquesta no es pot mantenir, no accedeixis a la platja 

ÚS INDIVIDUAL

DISTÀNCIA

ACTIVITAT

i OCI

Que l’entrada a la nova normalitat hagi coincidit amb l’a-
rribada de la calor ha convertit les platges en espais pro-
tagonistes. Hem vist vídeos que mostraven aglomera-

cions, autoritats tancant platges per excés de banyistes... Però,
realment, tenim clar què es pot fer a la platja en el món pos-
tcoronavirus? El cert és que no és fàcil saber-ho, perquè és
competència dels ajuntaments, i cada consistori és un món. 
Això sí, la Generalitat ha publicat un seguit de mesures ge-

nerals per prevenir riscos quan vulguem gaudir del sol, la so-
rra i les onades. Abans de sortir de casa, es recomana consul-
tar al visor de platges virtual si la platja on volem anar té algu-
na limitació d’accés o aforament. Un cop allà, s’ha de mante-
nir la distància interpersonal d’un metre i mig amb els altres
banyistes. Si, en arribar, veiem que hi ha tanta gent que això
no és possible, la recomanació és clara: no hi hem d’accedir.
Les dutxes, rentapeus, lavabos i altres s’han de fer servir de
forma individual, excepte en casos de persones dependents.
Pel que fa a l’activitat física, es pot fer en grup però sense
contacte físic. Per últim, s’ha d’evitar compartir menjar i estris
com ulleres, tubs, pales o altres típics d’un dia de platja.

La platja en la nova normalitat

Es recomana consultar l’estat i les possibles 
limitacions de la platja al visor de platges virtuals

Les claus

L’ús de dutxes, lavabos i altres serveis és individual. 
Tampoc es poden compartir ulleres, tubs i altres estris

Es pot jugar o fer esport en grup, però sempre evitant 
el contacte físic entre les persones que participin en l’activitat
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