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Colau no tancarà els dos espais per a sensesostre de la Fira 

Seguiran oberts
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“Horrible”. Així ha estat la tem-
porada d’estiu per al sector tu-
rístic segons el director general
del Gremi d’Hotels de Barcelo-
na, Manel Casals. Ho va dir a fi-
nals d’agost en una entrevista a
l’ACN, on també va reclamar
un rescat per al turisme com el
que es va fer a la banca en la da-
rrera crisi econòmica. 

Qui comparteix “absoluta-
ment” aquesta petició és el pre-
sident de l’Associació d’Apar-
taments Turístics de Barcelona
(Apartur), Enrique Alcántara,
que afirma que els empresaris
estan fent “autèntics miracles”
per mantenir els llocs de treball.
“Les empreses estan facturant el

5% del que facturaven normal-
ment”, diu Alcántara en decla-
racions a aquest mitjà, i alerta
del “drama social enorme que
s’aproxima i que l’Estat no està
veient”. 

Deixant els expedients de
regulació temporal d’ocupació
(ERTOs) a banda, el president
d’Apartur recorda que les em-
preses sí que estan fent front al
pagament de la quota de la Se-
guretat Social dels treballadors
i a altres despeses que no podran
continuar assumint si la situació
del sector no millora. A més, ad-
met que l’esperança de recupe-
rar l’activitat a l’estiu –comple-
tament esvaïda pels rebrots de
coronavirus que van començar a
sorgir el mes de juliol– va supo-
sar un sobrecost en molts casos.
“Algunes empreses van reincor-
porar personal a principis d’es-

tiu i al final no hi ha hagut tem-
porada”, explica Alcántara. 

DEIXAR DE VIURE DEL TURISME
“Drama” també és la paraula
que ha escollit el portaveu de
l’Assemblea de Barris pel De-
creixement Turístic (ABDT), Da-
niel Pardo, per referir-se a la re-
alitat actual del sector. Una si-
tuació donada, en part, per un
problema que l’entitat assenya-
la des de fa anys: la dependència
del turisme. “Aquest era el perill
del monocultiu turístic: és un
sector massa volàtil”, apunta
Pardo. Per això creu que “no té
sentit intentar tornar  a l’escenari
anterior, és impossible i no és
desitjable”, i que “un rescat del
turisme seria llençar els diners”.

La comissionada de Promo-
ció de l’ocupació i polítiques
contra la precarietat de l’Ajun-

tament de Barcelona, Raquel
Gil, reconeix el “pes evident”
que té el turisme tant a la ciutat
com a tot l’Estat. “És un sector
que mou molta mà d’obra; per
això, en una situació com aques-
ta, hi ha molta gent afectada”,
afegeix. La solució? “Diversificar
l’economia”, diuen tant Pardo
com Gil, que assegura que això
ja estava damunt la taula abans
de la pandèmia. De fet, fins i tot
Alcántara comparteix en certa
manera aquesta anàlisi: “Com
més sectors potents tingui la
ciutat, millor”, afirma, però tam-
bé recorda que “aquest canvi
no es pot fer en un any, requereix
una dècada”.

Tot i que, tal com diu Pardo,
“no hi ha fórmules màgiques”, sí
que hi ha mecanismes per
pal·liar els efectes de la crisi del
coronavirus. Des de l’Ajunta-

ment s’ha posat en marxa un pla
de xoc per a l’ocupació que inclou
ajudes a les empreses per man-
tenir els llocs de treball i per a la
contractació. Segons Gil, també
planteja oferir acompanyament
als treballadors afectats, aju-
dant-los a “certificar les seves ca-
pacitats, com ara l’experiència en
atenció al públic o el domini
d’idiomes”, per poder-los reo-
rientar cap a altres sectors.

En paral·lel, el turisme a Bar-
celona –tot i estar pràcticament
aturat i sense certeses sobre el
seu futur immediat– no desapa-
reixerà: “Tenim molta capacitat
de resiliència, hem sobreviscut a
tot”, diu, convençut, Alcántara.
Però, per a Gil, això no vol dir ne-
cessàriament tornar al model
que hi havia fins ara: “És un bon
moment per repensar el turisme
i fer-lo sostenible”, conclou.

L’estiu negre del turisme
» El sector turístic tanca una temporada per oblidar i posa damunt la taula la necessitat d’un rescat

» Diferents actors creuen que el futur passa per repensar el turisme i diversificar l’economia 

Anna Utiel
BARCELONA

L’absència de turistes a la ciutat ha fet caure en picat la facturació de les empreses del sector. Foto: Mar Vila / ACN
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Acabo de sentir que
els i les MIR, que han

estudiat 6-7 anys, han
fet guàrdies de 24 hores des de l’ex-
plosió de la pandèmia, cobren un sou
base per treballar de 8h a 17h que... NO
ARRIBA A 1.000 EUROS. Em sembla
tan demencial que he hagut d’apujar
la ràdio per si no ho havia sentit bé.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara que es parla de
baixa assistència a l’es-

cola entre la comunitat
gitana és important assenyalar les con-
dicions estructurals. Una d’elles és la SE-
GREGACIÓ. A les escoles amb més di-
versitat entre l’alumnat tenen aquests
dies moltes menys faltes. Això té res-
ponsables. 

@paurodra

Ayuso no lucha con-
tra una pandemia: lo

hace contra los que la
padecen. Con refuerzo de fuerzas po-
liciales y medidas discriminatorias que
se ceban con el sur y las zonas humil-
des, pero no con inversiones en sus bar-
rios y pueblos, y un refuerzo de am-
bulatorios y transporte público.

Un cantant famós està
passant per un moment

emocional difícil que se-
gurament ha derivat en una depressió
amb trastorn bipolar. La malaltia li fa-
ria actuar d'aquesta manera que di-
verteix tant a tothom. Conseqüències
de ser uns ignorants en salut mental.
Així es perpetua l'estigma.

@lluciaramis@anluma99@paullonch

Els semàfors

Creu Coberta
L’eix comercial va recollir la setmana

passada el premi ‘Superbarri’ de la ciutat
d’aquest 2020 que entrega l’empresa

Nextdoor, amb una app amb el mateix
nom. El guardó reconeix l’esperit veïnal i
comercial d’aquesta zona d’Hostafrancs. 

pàgina 6

FAECH
La Federació d’Associacions, Entitats i

Comissions d’Hostafrancs ha organitzat
una nova edició de la Festa Major del ba-

rri, que tindrà lloc entre l’1 i el 4 d’octu-
bre. Tot i les restriccions per la pandèmia,

el veïnat podrà gaudir de diferents actes. 
pàgina 6

CE Mediterrani
Els sèniors del Medi no podrien haver
tingut millor estrena en les seves res-

pectives Copes Catalunya. El femení va
derrotar les flamants campiones de lli-
ga, el Mataró, mentre que el masculí va

fer els deures contra el Molins de Rei.
pàgina 12
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CaixaBank – Caixa?Bank?

El dia 10 de setembre de 2020, a quarts
d’una, vaig anar a una oficina de Caixa-
Bank del barri d’Hostafrancs. Vaig de-
manar canvi de 10 euros que acabava de
treure del caixer, ja que per circumstàn-
cies del moment em calia moneda frac-
cionària. L’interior semblava el hall d’un
hotel mig buit per la crisi de la Covid-19:
moltes taules i cadires buides,
i la gent que no teníem cita
prèvia fent cua davant un fa-
ristol de benvinguda buit i tan
innecessàriament proper a
la porta d’entrada que amb
quatre persones ja calia des-
plaçar-se al carrer per conti-
nuar la cua. Al fons, dos empleats mig
amagats darrere un taulell que només per-
metia veure llurs cabells. La resta, parets,
portes tancades, fredor i asèpsia. Després
d’una bona estona, em va atendre un jove,
em va donar el canvi tot recalcant-me di-
verses vegades que “le estoy haciendo un
enorme favor, porque nosotros no hace-
mos estas cosas” –i ara!, on s’és vist que
un banc doni canvi a un client?

Els petits clients de tota la vida no in-
teressem a CaixaBank. Se’ns volen treu-
re de sobre. Han suprimit la finestreta d’a-
tenció personal al públic. En plena era di-
gital, ja no estan per la labor d’atendre di-

rectament la gent; per això hi ha les apli-
cacions al mòbil i si la gent gran –i no tan
gran– no s'hi troba a gust, que espavilin!
Jo soc gran i tinc una aplicació al meu mò-
bil, però això no exclou la coexistència de
la tecnologia amb un tracte directe sen-
se grans protocols de cita prèvia. I si ni així
no se’n van, els farem pagar car l’honor de

tenir un compte a la nostra seu, pensen.
Sembla que ara CaixaBank es dedica a
vendre automòbils, assegurances, siste-
mes d’alarma o a col·locar fons de pen-
sions i d’inversions als clients amb diners.
De debò es creuen que en un barri popular
com Hostafrancs els entrarà cada dia gent
a fer grans inversions en plena crisi? 

No em considero la persona indicada
per fer una profunda reflexió sobre les con-
seqüències d’una fusió de CaixaBank
amb Bankia. Això ho deixo als experts, la
qual cosa no significa que no m’hagi for-
mat un criteri al respecte. Però sí que em
sento legitimada a manifestar la meva opi-

nió sobre la degradació que ha experi-
mentat el servei al client per part de Cai-
xaBank. No soc una nostàlgica del passat,
és bo evolucionar i adaptar-se als nous
temps, naturalment, però sense menys-
tenir l’esperit i els motius que inspiraren
Francesc Moragas a crear la Caixa de Pen-
sions per a la Vellesa i d’Estalvis. La no-

ció de servei al públic ha dei-
xat de ser una prioritat. Es
comporten com si el client es-
tigués al seu servei i no a l’in-
revés. Potser faran grans ne-
gocis –ja veurem el que els
dura–, però de moment ja sa-
bem que el contribuent no

veurà ni un cèntim més dels diners del res-
cat de Bankia. Això a vostès els preocupa
ben poc, doncs si les coses van malament,
tornarem a munyir la vaca del diner pú-
blic per allò del “too big to fail”, oi? Ja ens
veig guardant novament els diners al
matalàs –això sí, un matalàs digital, no-
més faltaria... M’adreço al jovent: alguna
idea al respecte? 

Penso molt en el jove que es va esfor-
çar per atendre’m amablement. Li dono
les gràcies i li desitjo de tot cor que aques-
ta o les pròximes fusions no li comportin
perjudicis laborals. Que tingui molta sort
i que ningú li hagi de fer un enorme favor.

De debò es creuen que en un barri popular
com Hostafrancs els entrarà cada dia gent 

a fer grans inversions en plena crisi? 
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Sants-Montjuïc

BARRIS4L’empresa internacio-
nal Nextdoor, creadora de l’a-
plicació mòbil que porta el ma-
teix nom i que està pensada per
a les comunitats locals, ha pre-
miat Creu Coberta amb el guar-
dó ‘Superbarri 2020’.

El guardó el va rebre el pas-
sat 14 de setembre l’Associació
de Comerciants de Creu Cober-
ta en un acte celebrat al Meeting
Pont de l’eix comercial. El premi
serveix per reconèixer el senti-
ment de solidaritat i comunitat
i la força del comerç local del ba-
rri d’Hostafrancs. Nextdoor par-
la de la ‘Superilla d’Hostafrancs’
per qualificar-la del millor barri
de la ciutat.

Durant l’acte, el president
de l’eix comercial Creu Coberta,
Lluís Llanas, va reivindicar que
el comerç de Creu Coberta “sem-
pre ha estat de cara al barri” i va
posar d’exemple l’espai del Me-
eting Point. Llanas també va
reivindicar que “el comerciant és

el veí de planta zero i el que pas-
sa més estona despert”, al mateix
temps que va destacar que el
guardó es deu “al sentit de
col·lectivitat” del barri.

A l’acte d’entrega del premi hi
va assistir la regidora de Comerç
i Hisenda de l’Ajuntament,
Montserrat Ballarí, i també els

regidors Jordi Castellana (ERC)
i Jordi Martí (Junts per Cata-
lunya). Durant el seu discurs, Ba-
llarín va remarcar que Creu Co-
berta es mereix el premi perquè
el barri “és exemple de teixit as-
sociatiu, de treballar conjunta-
ment i de fer projectes pensant
sempre en tothom”.

Creu Coberta és el ‘Superbarri 2020’ de la ciutat. Foto: Nextdoor

Premien Creu Coberta pel seu
esperit comunitari i comercial
» L’empresa Nextdoor l’escull com el ‘superbarri’ de la ciutat del 2020
» Des de l’eix comercial destaquen el “sentit de col·lectivitat” del barri

Hostafrancs es prepara per
celebrar la seva Festa Major

CELEBRACIÓ4El barri d’Hos-
tafrancs s’està acabant de pre-
parar per celebrar una nova
edició de la seva Festa Major,
que tindrà lloc entre l’1 i el 4
d’octubre.

Enguany la celebració esta-
rà condicionada per la pandè-
mia del coronavirus. Tot i això,
l’organització no ha volgut re-
nunciar a programar una sèrie
d’actes, entre els quals destaca
la música. El primer protago-
nista serà, el dia 1 d’octubre, el
cantautor Miquel Roig, que to-

carà al pati del Casinet d’Hos-
tafrancs. Just abans s’haurà fet
el toc d’inici de la festa. 

L’endemà el protagonisme
serà per a Xavi Sarrià, l’excantant
de la mítica banda Obrint Pas,
que tocarà a partir de dos quarts
de deu a la mateixa ubicació en
format acústic amb Key Day. 

Per últim, el dissabte dia 3,
també al pati del Casinet, serà
el torn de Pepet i Marieta. Tots
els concerts són gratuïts amb
reserva prèvia a www.femhos-
tafrancs.net.

PANDÈMIA4Els dos pavellons
habilitats a la Fira, oberts al prin-
cipi de la pandèmia del coronavi-
rus per allotjar persones sense-
sostre, seguiran oberts tot i que l’A-
juntament havia previst tancar-los
el 30 de setembre. Cada pavelló té
capacitat per allotjar 225 persones
i en les últimes setmanes, de les
450 places totals, n’hi ha hagut en-
tre 250 i 300 d’ocupades.

El motiu d’allargar el seu fun-
cionament, tal com ha explicat la
comissionada d’Acció Social, Sò-

nia Fuertes, és que “ningú sap qui-
na tardor tindrem”. Segons Fuer-

tes, l’Ajuntament s’anirà “adap-
tant” a la situació de cada moment.

Des del decret de l’estat d’a-

larma es van posar en marxa sis
equipaments a la ciutat on hi ha-
via 700 places noves, 450 de les
quals són les dels dos pavellons
de la Fira. En total, al voltant d’u-
nes 1.300 persones han fet servir
aquests espais, de les quals a
400 se’ls va fer la prova PCR i 31
van donar positiu. Segons Fuer-
tes, el consistori ha fet una tasca
“ingent”, juntament amb dife-
rents entitats, per respondre a les
noves emergències socials pro-
vocades pel coronavirus.

Xavi Sarrià serà un dels protagonistes de la festa. Foto: José Soler/ACN

Els pavellons seguiran oberts

Hostafrancs | Presenten el llibre ‘Tota la veritat’ a l’Ateneu
Els periodistes Ferran Casas i Neus Tomàs van presentar divendres pasat el llibre ‘Tota 

la veritat’ a l’Ateneu Hostafrancs, en un acte que va reunir una quinzena de persones. El 
llibre, fet amb més periodistes, analitza els moments clau del procés independentista.

L’Ajuntament havia dit
que els espais de la 
Fira per a sensesostre es
tancarien a finals de mes

Personal de la Creu Roja en un dels pavellons. Foto: Blanca Blay/ACN
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En un acte al Meeting Point Creu Coberta, la plataforma veïnal Nextdoor
va premiar el barri i eix de Creu Coberta com a “superbarri”, per la seva
gestió i dinamització de la plataforma. A Madrid, el barri premiat va ser el
Barrio del Pilar.

Nextdoor funciona com a lloc de trobada virtual dels veïns d’un mateix
territori, que en el cas del nostre barri es va batejar, en el moment de di-
vidir la ciutat, com a Creu Coberta, i no segueix exactament el límit dels
barris que decideix l’Ajuntament, sinó que també té en compte els fluxos
dels ciutadans i la població.

El premi el va entregar la responsable a Espanya de Nextdoor, Joana
Caminal, que va destacar la dinamització que ha fet Creu Coberta per fer
partícips veïns, entitats i comerços en aquest espai virtual. A l’acte, hi va
assistir la regidora de comerç de Barcelona, Montserrat Ballarín, que es
va declarar usuària de Nextdoor, a més dels regidors Jordi Castellana, d’Es-
querra, i Jordi Martí, de JxCat, així com nombrosos consellers de distric-
te de diversos partits. La convocatòria es va fer seguint totes les mesu-
res de seguretat.

Joana Caminal va entregar el premi al president de l’eix comercial Llu-
ís Llanas, consistent en un xec de 200 euros i una placa com la dels noms
dels carrers. Llanas va mostrar-se entusiasmat per ajudar a crear xarxa
de veïns i comerç, elogiant la necessitat de plataformes com Nextdoor.

Creu Coberta rep el premi
superbarri de Nextdoor
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El Biergarten, 
al Poble Espanyol!
Preparats per gaudir d’una de les festes més divertides i autèntiques de l’any? 
Del 18 al 27 de setembre de 2020 arriba la 7a edició de la Festa de la Cervesa 
del Poble Espanyol!  

Veniu a tastar l’àmplia oferta de cerveses i propostes gastronòmiques que us esperen:
cerveses de blat, negres, d’abadia, Pilsener, Lager, frankfurts, bratwursts, picantwursts, ga-
rró, bretzels, amanida alemanya.... tot boníssim i amb el millor ambient!

Degut a la situació de la Covid-19, enguany celebrarem una edició molt especial: adap-
tem la festa per garantir totes les mesures de seguretat que el context actual requereix, limi-
tem l’aforament segons la normativa vigent i afegim més espais de celebració per 
tal que tots pugueu gaudir de la millor festa de la cervesa de Barcelona: convertim 
la Plaça Major i la Carpa en autèntics Biergartens alemanys!

Però això no és tot. Cervesa i gastronomia es combinaran amb concursos de menjar 
frankfurts i d’aixecament de gerres, tallers de tirar cervesa, activitats infantils i molta
música: sessions DJ on sonaran tant les cançons tradicionals bavareses com els hits
del moment i, a més, concerts de música en directe.

La Biergarten és l’excusa ideal per compartir una bona estona amb amics, amigues o família. 
No us perdeu la Festa de la Cervesa més divertida de Barcelona!

Us hi esperem!

Benvinguts, 
nous socis!

Aquests són alguns dels nous socis que formen part
de l’eix Creu Coberta. En temps complicats, sumem!
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La taxa a les grans plataformes
digitals, a punt a finals d’any 

ACN4El primer tinent d’alcaldia
de l’Ajuntament, Jaume Coll-
boni, va anunciar el 15 de se-
tembre que el consistori pre-
sentarà abans que acabi l’any
una nova taxa a grans platafor-
mes digitals que fan la compe-
tència al petit i mitjà comerç de
la ciutat, molt afectat per la cri-
si generada pel coronavirus. 

En la Comissió d’Economia
del consistori, Collboni va justi-
ficar la creació d’aquesta taxa
perquè aquestes plataformes es-
tan “perjudicant de forma greu”
els comerços petits i mitjans de

la ciutat. Per això, l’Ajuntament
vol que els beneficis de la nova
taxa serveixin per afavorir la
conversió digital d’aquests esta-
bliments de la ciutat.

Durant la seva comparei-
xença, Collboni va dir que estan
“molt preocupats” per les dades
econòmiques i la caiguda de vi-
sitants al centre. En aquest sen-
tit, va recordar les mesures ac-
tivades des del consistori els
darrers mesos per ajudar als
lloguers comercials, la digitalit-
zació o l’ampliació de terrasses
a la restauració, entre altres.

PATRIMONI4‘Viatge a la botiga
de l’àvia’. Aquest és el títol de les
rutes teatralitzades pel comerç
antic de Creu Coberta que es van
posar en marxa divendres pas-
sat i que se celebraran tots els di-
vendres (18:30h) i dissabtes
(10h) fins al 14 de novembre.

A través d’aquestes rutes el
públic podrà conèixer de pri-
mera mà com era el comerç de
l’any 1900 a la carretera de
Sants i Creu Coberta. Aquest ca-
rrer, el principal del barri
d’Hostafrancs, ressegueix l’an-
tiga carretera Reial, i ja abans
ocupava un dels ramals de la Via
Augusta romana. L’espai que
avui ocupa Hostafrancs era tra-
vessat per camins diversos que
comunicaven la ciutat amb les
vies del Llobregat i la costa, ru-
tes transitades des de temps
immemorials.

VIATGE AL PASSAT
Així doncs, les rutes serviran
per fer un viatge al passat on es
recuperaran els sabors i les olors
que envoltaven Creu Coberta i la

carretera de Sants just abans de
l’Exposició Universal de 1929.
Durant el recorregut, el públic
tindrà l’oportunitat de saludar la
pastissera, el quiosquer, el joier,
la venedora de pollets, l’inventor
de les ulleres subaquàtiques gra-
duades, el terrissaire...

El punt de sortida de les ru-
tes, creades per l’entitat Artixoc

amb el suport de Barcelona Ac-
tiva, és el Meeting Point de Creu
Coberta. Les visites són inter-
actives i inclouen disfressa per
als petits, tast de productes i
copa de cava. Per participar-hi
cal inscriure’s al web escena-
historica.cat/viatgealabotiga-
delavia/. El preu és de set euros
i el reduït de cinc.

Les rutes van començar divendres passat. Foto: Xavier Díaz

Rutes històriques per descobrir
el comerç antic de Creu Coberta

Mercat de Sants | Renovació de l’enllumenat
El Mercat de Sants ha renovat fa poc el seu enllumenat per aconseguir 

un menor consum i, per tant, una millor eficiència energètica. Els nous 
llums LED suposaran un estalvi energètic d’uns 15.000 euros anuals.

Collboni, en una imatge d’arxiu. Foto: Jordi Bataller/ACN
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Esports Celebració | La 17a Festa de l’Esport, dimarts que ve
Les Cotxeres seran l’escenari, dimarts de la setmana que ve, de la 17a edició

de la Festa de l’Esport de Sants-Montjuïc. Organitzada per Sants 3 Ràdio,
es lliuraran premis als millors clubs i esportistes de la temporada passada.

La temporada 2020-21 no podria
haver començat d’una millor ma-
nera per als equips de waterpo-
lo del Mediterrani. Els dos sèniors
del conjunt de Sants-Badal van
guanyar els seus respectius par-
tits en la primera jornada de la
Copa Catalunya absoluta de wa-
terpolo, que la Federació Catala-
na ha volgut rebatejar com Tor-
neig de la represa.

El triomf més sonat va ser el
del femení de Marc Comas, que
dissabte passat va superar les
actuals campiones de lliga, el CN
Mataró (13-10) en un partit amb
públic (el club va permetre la pre-
sència de 40 persones a les gra-
deries). El Medi va haver de re-
muntar el 2-3 que el conjunt de
la capital del Maresme havia
aconseguit al final del primer
quart i ja marxaria al descans
amb un petit marge (6-5) que ani-
ria ampliant a mesura que s’a-

naven jugant més minuts. Clara
Espar va ser la màxima goleja-
dora de l’equip amb quatre dia-
nes, en un partit en el qual van de-
butar dues de les cares noves:
Paula Crespí i Iris Wolves.

Aquest diumenge a les 10 del
matí, les jugadores de Comas
afrontaran el segon partit de la
competició, el primer a domicili
de la temporada, a la piscina del
Club Natació Rubí.

Més plàcida i sense necessitat
de remuntada va ser la victòria

dels de Jahzeel Martínez a Molins
de Rei (5-9). El Medi va adjudi-
car-se els tres primers parcials del
matx (1-3, 1-2 i 1-2) per arribar
amb quatre gols de renda a la rec-
ta final del partit. Javier Gorría,
amb tres gols, va liderar l’esta-
dística golejadora de l’equip.

Per jugar el segon partit ofi-
cial, però, els santsencs no hau-
ran d’esperar fins al cap de set-
mana, ja que serà aquest migdia,
a tres quarts d’una, a la piscina
del CN Mataró.

La capitana Sarah Lizotte pressiona Anni Espar. Foto: CEM

Inici triomfal dels sèniors 
del Medi a la Copa Catalunya 

Pau Arriaga
SANTS-BADAL

Derbi per començar el curs: 
el JAC visita la pista del Roser

Després de més de
mig any sense fer-
ho, aquest dissabte a

les sis de la tarda el JAC tornarà
a jugar un partit oficial. El conjunt
que entrena Xavi Monferrer s’es-
trenarà en la Lliga Catalana EBA
a les sis de la tarda al Poliespor-
tiu de l’Estació del Nord contra el
CB Roser del barri del Fort Pienc,
un conjunt contra qui també
s’enfrontaran a la lliga regular.

Els de l’Eixample van perdre
en la seva estrena diumenge
passat a Castelldefels, de mane-
ra que necessiten guanyar sí o sí
per no quedar sense opcions
d’accedir a la Final a Vuit.

Passi el que passi en aquest
enfrontament, el JAC tindrà un
segon partit de la fase prèvia, el
a les 12 del migdia del diumenge
de la setmana que ve a l’Espanya
Industrial contra el BBA.

Setmana amb triple cita 
per al Sants de Tito Lossio

Tot i que falta gairebé un
mes per a l’inici de la lliga
2020-21 (el primer partit

serà el diumenge 18 d’octubre al
Municipal de l’Energia contra el
CF Peralada), el Sants de Tito
Lossio continua treballant per es-
tar en plena forma en el moment
que comenci el curs 2020-21.

Si no hi ha canvis d’última
hora, els blanc-i-verds jugaran
tres amistosos més aquesta set-
mana, el primer d’ells avui contra

el Cornellà i un cada dia del cap
de setmana, contra dos dels mi-
llors equips juvenils de Catalunya.
Dissabte serà el torn del partit
contra l’Espanyol, mentre que
l’endemà el rival serà el Cornellà.

L’últim amistós que la UES té
previst a hores d’ara (no es des-
carta afegir més partits) serà ja
l’octubre, el dissabte 10, de nou a
l’Energia contra la UE Vilassar de
Mar, rival també en el subgrup B
de la Tercera Divisió.
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Algú es mor, la família es reparteix les co-
ses de valor i contracta una empresa per-
què buidi el pis. Les seves pertinences
acaben venudes als Encants i, el diu-
menge següent, un passavolant troba
tretze llibretes al mercat de Sant Antoni.
És la premissa d’Abans de les cinc som a
casa, el darrer llibre d’Albert Forns, guan-
yador del Premi BBVA Sant Joan.

Viu en línia

Llibres

Abans de les cinc som a casa
Albert Forns

Aquest país no descobert que no deixa tor-
nar de les seves fronteres cap dels seus viat-
gersés el títol de la colpidora obra d’Àlex
Rigola. Ell mateix explica: “Em van pro-
posar fer un espectacle sobre la mort i ens
ha sortit un espectacle sobre l’indivi-
dualisme, el neoliberalisme, la família... Ens
ha sortit un espectacle sobre la vida”.

Al teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

Aquest país no descobert...
Àlex Rigola

Un disc creat durant el confinament,
coincidint amb una separació senti-
mental i, en definitiva, amb un “canvi de
vida”. Així ha parlat Pau Vallvé del seu nou
treball discogràfic en una entrevista al dia-
ri Ara. El cantant barceloní acaba de pu-
blicar La vida és ara, un àlbum autoedi-
tat que inclou tretze cançons i que se
suma a una extensa discografia.

Música

David Verdaguer es posa a la pell d’un pro-
fessor substitut que assumeix la tutoria
d’un grup de sisè de primària d’un poble
que no coneix. Aviat s’adona que ha de
reintegrar a la classe un alumne malalt i
es troba amb un problema especialment
greu: els seus companys no volen que tor-
ni. David Ilundain posa l’assetjament es-
colar damunt la taula a Uno para todos.

Pelis i sèries

Uno para todos
David Ilundain

La vida és ara
Pau Vallvé

Exposició de Carlos Saura
El Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat

acull, des del passat 17 de setembre, l’exposició ‘Carlos
Saura, fotògraf. Una vida rere la càmera’. La mostra, co-
missariada per Chema Conesa, inclou un total de 116
fotografies en blanc i negre, polaroids, fotografies pin-
tades, quaderns personals, llibres de fotografia sobre

l’artista i material audiovisual. A més, l’exposició buscar
traçar “un recorregut paral·lel a la vida del cineasta, que
pretén simultaniejar passions i realitats sota el guiatge

de la seva mirada”. Es pot visitar fins al 10 de gener.

“Ho porta a dins, és la seva passió i el mèrit és
molt gran”. Són les paraules que Enric Masip, un

dels jugadors d’handbol més importants de la his-
tòria del Barça, ha dedicat al seu fill Eric (Barcelo-
na, 1995). Però no parla d’handbol ni de res que
s’hi assembli: parla del futur prometedor del seu

fill com a actor. Eric Masip ha centrat titulars i cen-
tenars de comentaris a les xarxes socials arran de
la seva aparició al tercer capítol de Veneno, la sèrie
de Javier Calvo i Javier Ambrossi sobre la vida de

Cristina Ortiz, coneguda com La Veneno. L’episodi,
que es va estrenar als cinemes, ha estat un èxit i el
paper de Masip ha cridat l’atenció per algunes es-

cenes pujades de to, però sobretot per la seva
gran i sorprenent interpretació. A més, el passat
mes de juny, Antena 3 va anunciar que Masip 
protagonitzaria la pròxima sèrie original de la 
cadena, Alba, de la mà de l’actriu Elena Rivero.

E R I C  M A S I P

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor prometedor
També és fill de l’exjugador d’handbol Enric Masip

Famosos

Aparèixer a ‘Veneno’, la nova sèrie de moda
Els tres primers capítols s’han projectat al cinema amb èxit

Li surten fans de tot arreu
El seu pare l’ha felicitat i ha dit que n’està “orgullós”

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Super Mario 3D All-Stars
Super Mario 3D All-Stars és un recopilatori dels millors videojocs de plataformes en
tres dimensions d’aquest popular personatge. Disponible per a Nintendo Switch.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

LLACS I ESTANYS

No deixis cap mena de brossa a la muntanya: recorda agafar
una bossa de casa per recollir-ho i emportar-t’ho tot

INCENDIS

DEIXALLES

PLANIFICACIÓ

iMEDI AMBIENT

Potser perquè està de moda o potser perquè és de les po-
ques opcions d’oci (pràcticament) gratuït que queden, el
cas és que l’afluència d’excursionistes a la muntanya és

cada cop més elevada. Aquest mes de setembre, sense anar
més lluny, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha hagut de regular el
seu accés després d’alertar de la massificació de la Pica d’Estats.
Però és que fins i tot l’Everest ha vist en algunes ocasions com
es formaven cues per arribar a un dels seus cims.

Amb tot, la qüestió no és deixar d’anar a la muntanya, sinó
anar-hi amb respecte i seny. El més important és tenir clares
les normes del lloc on vas. Per exemple, has de saber que so-
vint el bany als llacs i estanys està prohibit perquè les cremes
solars o antimosquits que portem són tòxiques per a la flora i
la fauna d’aquest entorn. També hi ha normes que són de
sentit comú: recull tots els residus que generis en la teva ex-
cursió i no facis focs en zones no habilitades per fer-ho.

Per últim, recorda que la planificació de la ruta també és un
acte de responsabilitat: consulta la meteorologia, les condi-
cions de la muntanya i el grau de dificultat abans d’anar-hi.

A la muntanya, amb respecte

Les cremes solars o antimosquits que portes són 
tòxiques per a la fauna dels llacs i estanys: no t’hi banyis

Les claus

Per prevenir el risc d’incendis, no encenguis fogueres a llocs 
on no estigui permès i, evidentment, no llencis cigarretes

Consulta la meteorologia, les condicions de la 
muntanya i el nivell de dificultat abans d’anar-hi



| 16

líniasants.cat 23 de setembre del 2020 Pròxima edició: 7 d’octubre


