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L’estiu va ser una mena de miratge
després que al març el dia a dia de
la gent es posés de cap per avall
amb l’esclat de la pandèmia. El co-
ronavirus, però, no hi entén de tre-
ves i el segon confinament és una
realitat des de fa uns dies. No és
com el que es va aplicar al març
però no li falta gaire.
L’anunci el va fer la Generali-

tat el 29 d’octubre i l’endemà les
noves restriccions ja van entrar en
vigor. S’anunciava el confinament
dels municipis els caps de setma-
na, el confinament perimetral de
Catalunya, el tancament dels cen-
tres comercials i també s’acabaven
les activitats extraescolars –amb
l’esport inclòs–, les arts escèniques
i els concerts. A banda, es confir-
mava que els bars i restaurants ha-
vien de seguir tancats. 
“Hem d’actuar amb molta més

contundència per superar la si-
tuació crítica que estem vivint. És
el moment de l’aturada social”, afir-
mava el vicepresident amb fun-
cions de president, Pere Aragonès.
Tot plegat per a 15 dies, tot i que no
fa falta ser un pessimista crònic per
saber que és probable que les me-
sures s’allarguin. De fet, l’endemà,
el secretari de Salut, Marc Ra-
mentol, va dir que les noves res-
triccions s’allargaran els dies “que
faci falta” i no descartava instar
l’Estat a plantejar el confinament
domiciliari.

“ABANDONAMENT ECONÒMIC”
Qui fa temps que ho passa mala-
ment és el sector del comerç. Les
noves restriccions no han obligat
a tancar els negocis més petits –l’a-
forament només pot ser del 30%–
però sí que ho han hagut de fer els
comerços de més de 800 metres
quadrats i els centres comercials.

Les noves mesures han fet que des
de PIMEComerç acusin el Go-
vern de la Generalitat de “deixa-
desa” amb les empreses i assegu-
ren que els nous ajuts anunciats
són insuficients per evitar el tan-
cament definitiu de molts negocis.
Des de la Fundació Barcelona

Comerç, per la seva banda, un dels
seus vicepresidents, Pròsper Puig,
afirma que les noves decisions
“gairebé no afecten el petit comerç
perquè la majoria de botigues fan
menys de 800 metres quadrats”,
al mateix temps que admet que el
tancament dels centres comercials
els beneficia. En canvi, afegeix
Puig, esperaven alguna mesura
que flexibilitzés les restriccions als
bars i restaurants, a banda que ara
es pugui repartir menjar fins a les
11 de la nit.
Precisament, des de la res-

tauració s’ha tornat a aixecar la veu
contra la decisió de l’executiu ca-

talà. “El Govern deia que només
serien 15 dies i que serviria per sal-
var la campanya de Nadal, però
prorrogar la mesura implica donar
el Nadal per perdut”, afirma Ro-
ger Pallarols, president del Gremi
de Restauració. L’entitat xifra en

180 milions d’euros les pèrdues
que suposarà un mes de tanca-
ment i considera insuficients els 90
milions que la Generalitat vol
destinar per pal·liar les pèrdues. 

LA CULTURA, AFECTADA
Un altre sector que està patint molt
la pandèmia és el cultural, que

abans de l’estiu es va poder co-
mençar a posar en marxa aplicant
protocols molt estrictes per ga-
rantir la seguretat de tothom. Ara,
des d’Actua Cultura Segura recla-
men que s’aprovin mesures eco-
nòmiques “pal·liatives amb la ma-
jor brevetat i eficàcia”. 
Des de l’entitat insisteixen que

“totes les dades demostren que la
cultura és segura” i recorden que
fa pocs dies la Generalitat va de-
clarar la cultura com un bé essen-
cial. Al mateix temps, deixen clar
que la cultura “és responsable
amb l’interès general” i que ja tre-
ballen “intensament” amb el De-
partament de Cultura per aplicar
les línies de finançament anun-
ciades per al sector. De fet, des de
l’Associació  d'Empreses de Teatre
de Catalunya (ADETCA) han qua-
lificat el tancament de “molt mala
notícia” però han celebrat que s'a-
companyi d'un pla de rescat.

“ÉS INEVITABLE”
Qui també es pronuncia sobre
les restriccions és la FAVB. Un dels
seus vicepresidents, Albert Recio,
afirma que “al març i a l’abril ja se
sabia que hi hauria més onades. La
situació és molt incòmoda per a
molta gent però és inevitable”.
Un dels aspectes que més

preocupen l’entitat és la situació
de la sanitat. “L’administració
no ha posat els serveis sanitaris en
condicions. El rastreig es podria
fer millor i el funcionament dels
CAPs és un problema estructu-
ral”, afirma Recio. Una altra crí-
tica, afegeixen des de la FAVB, té
a veure amb com s’estan comu-
nicant les mesures. “S’expliquen
molt poc i falta informació perquè
la gent entengui més les deci-
sions”, afegeix Recio, al mateix
temps que demana més protec-
ció per als treballadors que no po-
den fer teletreball.

Albert Ribas
BARCELONA

Confinament, capítol dos
» Les noves restriccions posen unes limitacions molt semblants a les de l’inici de la pandèmia

» La restauració i la cultura, principals afectades, mentre la FAVB denuncia la situació de la sanitat

Les restriccions que pateixen els bars i restaurants s’han allargat. Foto: Albert Cadanet/ACN

La Generalitat diu 
que les restriccions
s’allargaran els dies
“que faci falta”
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Crec que les preguntes
que cal fer sobre el cas

del desnonament de la
Ruth i la seva família són: és suficient
que l’Ajuntament de Barcelona enviï un
correu a una entitat bancària? S’asse-
gura la institució d’aquesta forma que
una família vulnerable no es queda al
carrer? Es fa un seguiment dels casos?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Han tingut cinc mesos
per preveure la segona

onada de la pandèmia,
exactament igual que jo, que torno a es-
tar sense feina, sense sofà digne, sen-
se nous jocs de la Play i sense galliner.
És a dir, no tinc res del que considera-
va el mínim per afrontar un segon con-
finament.

@joandemerda

El jutge no ha acceptat
la suspensió del tercer

grau: la Dolors Bassa i jo
continuarem sortint cada dia de la
presó. Alegria immensa i, a la vegada,
molta tristesa pels companys de Lle-
doners. Agraïment infinit a les persones
que sempre ens doneu suport. Us es-
timem.

[Sobre el Premi Ondas
a les actrius de Veneno].

Esto es muy importante.
Es un hito. Tres mujeres trans premia-
das por interpretar una vida trans. Por
contar sus historias. Enhorabuena a las
tres. Ojalá se convierta en más trabajo
y sirva para abrir un poco más la puerta
laboral a las personas trans de este país.

@ForcadellCarme@17Mn

Tribuna

La sentència que absol el major dels Mossos d’Es-
quadra de Catalunya, Josep Lluís  Trapero, jun-
tament amb la cúpula dels Mossos d’Esquadra
de l’1-O, Teresa Laplana, Pere Soler i César Puig,

de les acusacions pels fets de setembre i d’octubre de
2017 és tan ferma, tan sòlida, que ni tan sols la fiscalia
la podrà recórrer. El més potent de la sentència és que
es basa en el model policial. Els Mossos van complir es-
trictament la legalitat aquell dia, i per això no van ex-
ercir violència contra la població pacíficament con-
centrada. Van aplicar els criteris estrictes de propor-
cionalitat, oportunitat i congruència per evitar un mal
major. Seguint la norma. Que el poder judicial dicti sen-
tències justes amb arguments escrupolosament tècnics
hauria de ser norma. Però que dins la causa general con-
tra l’independentisme la Sala de lo Penal de l'Audièn-
cia Nacional hagi dictat una sentència justa esdevé la
notícia. Bona notícia, i notícia bomba, perquè deixa al
descobert la trama criminal d’aquesta causa general, obre
el camí a assenyalar que l’actuació violenta dels altres
cossos policials sí que va ser delictiva i posa en evidència
que la presó del conseller Forn no té cap altra base que
la venjança política. De retop, però, posa els mateixos
Mossos davant del mirall, en un moment en què
aquest cos, especialment pel que fa a les unitats d’or-
dre públic (antiavalots), ha abandonat precisament el
model policial de proporcionalitat, oportunitat i con-
gruència que absol els dirigents de 2017.  
En la causa general contra l'Independentisme, l'a-

cusació plantejava un xoc entre el cos de Mossos pas-
sivament favorables al referèndum i la Guàrdia Civil

i la Policia Nacional bel·ligerant fins i tot físicament con-
tra els votants. I el xoc va existir, sí, però entre dos mo-
dels policials contraposats: l’exercici del poder policial
dins l’estricta legalitat dels primers i l’aplicació d’abusos
i brutalitat policial descontrolada dels dos segons.  
Perquè existeix un model policial concebut com a

servei públic que té un funcionament democràtic i es
regeix per estrictes normes en l’ús de la violència. És
el model policial legal que estableix normes estricta-
ment democràtiques i garantistes per evitar abusos o
perseguir-los quan es produeixen. Abusos policials, un
problema etern i universal que afecta tot tipus de cos-
sos policials. Una societat no és lliure si la ciutadania
no pot vigilar la policia, afirma l’activista de l’organit-
zació Wecopwatch, Jacob Crawford, que fa servir el ví-
deo per a documentar els abusos policials als Estats
Units. Però vigilar i controlar els abusos policials re-
quereix confiança en aquest marc legal, una confian-
ça que, en el cas de Catalunya, va quedar esmicolada
a partir de l’a por ellosde l’1 d’octubre de 2017. Perquè
desemmascarar abusos, corrupteles i comportaments
viciats mai és tasca fàcil, però en un marc garantista és
possible. Casos com la condemna de Jordi Arasa per
la violència contra els manifestants del 15M o les des-
titucions i imputacions i l’impuls per la prohibició de
l’ús de pilotes de goma en el cas d’Esther Quintana ge-
neraven certa esperança. Transmetien a la població el
potent missatge que hi ha mecanismes efectius contra
la impunitat i els abusos policials.
L’a por ellosde fa tres anys estableix un règim d’im-

punitat policial promogut per la Guàrdia Civil i la Po-

licia Nacional espanyola, amb el suport del poder po-
lític i judicial, que merma la seguretat ciutadana i la
confiança a poder-se defensar dels abusos policials.
La connivència judicial i política no només no per-
segueix la policia que actua saltant-se descaradament
les normes de proporcionalitat, oportunitat i con-
gruència, sinó que garanteix la seva impunitat i l’a-
plaudeix, premia i condecora. Hi ha impunitat i hi ha
pèrdua de confiança ciutadana en el garantisme dels
drets. Els cossos policials, especialment els d'ordre pú-
blic, tenen un caràcter essencialment repressiu. Ho
veiem cada setmana en les protestes per aturar des-
nonaments i cada vegada que exercim el dret a la pro-
testa i ens manifestem pels nostres drets. Caldrà tre-
ballar perquè l’efecte revulsiu que pot tenir la sentència
absolutòria a favor de Trapero i la cúpula dels Mos-
sos comenci a revertir aquest règim d’impunitat.
Des dels valors republicans només es pot conce-

bre el poder judicial completament separat del po-
der polític i el model policial lligat al judicial i no al
polític. Però des del poder polític es té la responsa-
bilitat d’establir models de seguretat humana i mo-
dels policials professionals, democràtics, garantistes,
que funcionin com un servei públic i mai com un po-
der al servei d’una ideologia. El perill de cossos po-
licials partidistes i connivents amb ideologies d’ex-
trema dreta és una de les principals amenaces con-
tra la seguretat ciutadana que cal combatre a tots ni-
vells, també el local. A Badalona ho coneixem bé. Per
això és tan important centrar el debat en els models
de seguretat i els models policials.  

per Dolors Sabater

Xoc de models policials

@RubenSerranoM
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A les xarxes

@AlbertNogueras: Josep Maria Barto-
meu menjant-se més síl·labes que mai en
el seu discurs de comiat com a president
del Barça. Per la porta gran!

@EnricSurinach: Quan s’acabi tot això
de la pandèmia, també podrem comen-
çar els cap de setmana els divendres al
matí?

#TancamentPerimetral

@offxelia: Discutim si la cultura és segura
quan el que cal és la seguretat per poder
deixar de treballar sense patir per passar
gana.

#LaCulturaAturada #BonVentBartomeu

Els semàfors

El Mercat de Sants ha estat
elogiat per les Nacions Unides
en el marc d’un informe de la
seva Comissió Econòmica per
Europa. El document destaca 
el mercat com a exemple 
de bones pràctiques de

col·laboració publicoprivada.
pàgina 6Mercat de Sants

El Consorci d’Educació ha
decidit ajornar el tancament de
l’Escola Can Clos de la Marina,
que estava previst que es fes el
curs que ve. Les famílies del

centre reivindiquen la viabilitat
de l’escola i seguiran lluitant

perquè no es tanqui. 
pàgina 6Consorci Educació

El conjunt universitari no ha
començat la temporada de la
millor manera i ha perdut els

dos primers partits que ha jugat
contra equips valencians. En les
dues derrotes, però, els d’Albert
Vernet van mostrar una bona

imatge sobre la gespa. 
pàgina 14BUC

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

Tres impactes de Barcelona1

2
Esbart Ciutat Comtal: trobar 
un local per garantir-se el futur

El coronavirus arriba al Sants: 
sense partit contra el Girona B

Xoc de models policials

Ajornat el tancament de l’escola 
Can Clos previst pel curs que ve

El + llegit líniasants.cat
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La lupa

La gent està cansada i fastigue-
jada per una situació que fa mas-
sa mesos que dura i de la qual no
es veu encara la porta de sortida.
Sectors com el de la restauració
i la cultura es troben immobilit-
zats davant una crisi que castiga
el seu present i amenaça el seu fu-
tur. Tota la ciutadania constata
que la gestió institucional de la
pandèmia és, sovint, insegura i
contradictòria. De vegades tam-
bé massa contaminada per la
pitjor versió de la política parti-
dista. Els sectors afectats veuen
com, a diferència del que passa en
altres estats de la Unió Europea,
les ajudes que reben a Catalunya
i a l'Estat són del tot insuficients
per resistir i no són més que pe-
daços a curt termini. 
Cal analitzar a fons el males-

tar social i la crisi real que es de-
riven de tancar un país, ja sigui
per sectors, per municipis o –pot-
ser aviat, altra vegada– per do-
micilis. A Catalunya i Espanya,
com a Itàlia, vivim en sistemes
polítics on el sentiment de co-
munitat i la responsabilitat social
són valors qüestionats per mas-
sa gent. Hi influeixen diversos fac-
tors: les contradiccions i contro-
vèrsies entre governants, una
mala aplicació del concepte de co-
governança, un mal repartiment
de competències i de recursos i,
sobretot, una limitada capacitat
econòmica del sector públic que
dista molt de la que poden exer-
cir veïns com França, Alemanya
o Àustria. 
La majoria de la població ac-

tua responsablement i fa allò
que es mana o es recomana per
no contribuir a l'expansió del vi-

L'altre virus, el feixisme
per Dídac Boza, director de Ràdio Hostafrancs

rus. Però en una situació de
pandèmia el comportament
responsable de la majoria pot
acabar resultant estèril si, per
una altra banda, guanyen ter-
reny els grups negacionistes i
aquells que, sota una falsa ban-
dera de “llibertat”, intenten
aprofitar la pandèmia per es-
campar l'altre virus que ens
amenaça: el feixisme. No és
una novetat. Al llarg de la his-
tòria l'extrema dreta i el totali-
tarisme sempre han vist la seva
oportunitat en els moments de
gran descontentament social.
Els carrers incendiats i les nits
de vidres trencats són la seva
via, com hem vist en els darrers
dies amb els aldarulls de Bar-
celona, d'Igualada i d'altres
ciutats de l'Estat. Ho hem vist
també a Itàlia. 
En democràcia la protesta

pacífica és més que un dret.  En
una comunitat socialment sana
són totalment compatibles el
compliment de les restriccions
anti-Covid i el dret de protesta
per posar en evidència allò que
no funciona i que s'ha de cor-
regir. En aquestes latituds del
sud d'Europa es veu clarament
que no funciona un sistema
que, des de fa anys, manté els
serveis essencials com la salut
o l'educació massa escurats de
recursos. Un estat del benestar
que viu al dia no té marge de
maniobra en temps de crisi.

Passa el mateix a les economies
familiars.
En el totum revolutumde la

crisi global, el gris del feixisme
avança a mesura que es desdi-
buixen els colors del que hauria
de ser la política. Per això és im-
portant que els representants
públics donin signes clars i apli-
quin mesures efectives. Cal que
la ciutadania percebi que no és
el mateix governar deixant que
tot ho arregli l'economia de
mercat que actuar per fer créi-
xer els serveis públics. Això vol
dir que l'Estat ha de tenir re-
cursos suficients per fer-ho, vol
dir impostos i redistribució. Els
responsables polítics cometrien
un error molt greu si es limites-
sin a condemnar la ultradreta
sense llegir més enllà, sense
veure que la instrumentalització
feixista de la crisi és només una
part de la situació.
Siguem contundents en la

protesta pacífica i en l'exigència
als poders públics. Apliquem el
mateix nivell d'exigència a l'ho-
ra de decidir el nostre vot, el
pròxim mes de febrer, o sempre
que tinguem l'oportunitat d'ex-
pressar-nos a les urnes. Però
anem amb compte amb el pa-
rany del “tots són iguals” perquè
podríem acabar comprovant,
tràgicament, que no és igual de-
mocràcia que feixisme. Ha pas-
sat altres vegades. Generacions
passades ho saben prou bé.  
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ENSENYAMENT4El Consorci
d’Educació de Barcelona ha de-
cidit ajornar el tancament de
l’escola d’infantil i primària Can
Clos del barri de la Marina, que
estava previst pel curs que ve i
que havia de suposar l’absorció
d’aquest centre per part de l’es-
cola Enric Granados. La notícia
la van conèixer dimarts de la set-
mana passada les famílies, que
fa temps que s’oposen a la deci-
sió, en una trobada celebrada
amb els responsables del Con-
sorci d’Educació.
Tot i la decisió, des de l’AM-

PA de Can Clos deixen clar que la
seva oposició al tancament se-
gueix, més enllà d’aquest ajor-
nament. Des del Consorci asse-
guren que no s’ha marcat cap
nova data pel tancament però les
famílies diuen que durant la reu-
nió es va parlar del curs 2022-
2023. És a dir, es posposaria un
any. “Demanem la continuïtat de
l’escola perquè està situada en un

entorn privilegiat, a la muntanya”,
assegura Noemí Castaño, secre-
taria de l’AMPA. Castaño asse-
gura que el tancament del centre,
situat al carrer de la Pedrera del
Mussol, és contradictori amb el
discurs sobre les escoles que fa
l’Ajuntament. “Aquest govern
sempre parla d’escoles sostenibles
i nosaltres ho som. No tenim
contaminació acústica”, assegu-
ra. La secretària de l’AMPA tam-
bé defensa que l’escola és neces-

sària en un barri “amb projecció”
com és la Marina, al mateix
temps que afegeix que la ràtio d’a-
lumnes ha crescut en els últims
anys. Des de l’AMPA també fan
una crida al Districte perquè de-
fensi la continuïtat de l’escola.
El Consorci, per la seva ban-

da,  justifica la decisió perquè tant
Can Clos com Enric Granados
“tenen una baixa ocupació i no
aconsegueixen atreure les famí-
lies de la zona”.

L’AMPA defensa la viabilitat de l’escola. Foto: AMPA Can Clos

Ajornat el tancament de l’escola
Can Clos previst pel curs que ve
» El Consorci d’Educació ho va comunicar a les famílies fa pocs dies
» L’AMPA deixa clar que seguirà lluitant per la continuïtat del centre

Nacions Unides posa el Mercat
de Sants com a exemple

EQUIPAMENTS4La Comissió
Econòmica de les Nacions Unides
per Europa (UNECE) ha publicat,
en el seu apartat de projectes
Publicoprivats d’Excel·lència amb
les Persones al centre, un informe
del Mercat de Sants com a exem-
ple de bones pràctiques de col·la-
boració publicoprivada. Es trac-
ta d’una iniciativa promoguda
per l’IESE Business School Uni-
versity of Navarra, que ha con-
tactat amb l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona per estudiar
a fons aquest cas.

L’informe destaca com el 2009
el mercat va encarar el repte que
suposava la rehabilitació i l’adap-
tació a les noves necessitats i com
l’Ajuntament va apostar per una
solució publicoprivada que va fer
que una cadena de supermercats
financés part de la renovació a
canvi de poder obrir un establi-
ment a l’interior del mercat per un
període de 50 anys. Nacions Uni-
des també destaca l’aportació en
salut que fan els mercats munici-
pals i el creixement econòmic
que suposen per a la ciutat.

CULTURA4La Sala Hiroshima
marxarà de la seva seu del carrer
Vilà Vilà del Poble-sec el des-
embre de l’any que ve després
que la propietat els hagi anunciat
que vol recuperar l’espai. 
Els promotors d’aquesta sala

de teatre contemporani, amb
Gastón Core al capdavant, ha-
vien decidit abaixar la persiana
aquest mateix desembre a cau-
sa de les dificultats econòmi-
ques causades per la pandè-
mia però la decisió va provocar

la reacció de l’Ajuntament, que
de seguida es va posar en con-
tacte amb Core. Això va fer que
des de la Hiroshima decidissin
aguantar un any més. 
En declaracions a Línia

Sants, Core explica que l’ob-
jectiu és començar a buscar un
nou emplaçament per al pro-
jecte. “La sala actual s’acaba a
finals del 2021 però toca salvar
el projecte”, afirma Core. De
moment l’Ajuntamet s’ha com-
promès a estudiar la viabilitat

del projecte per si s’acaba im-
plicant en garantir el seu futur.
Core diu que el projecte “s’ha de
modificar perquè no tindria
sentit traslladar-se i seguir fent
el mateix”. El seu escenari ide-
al seria que la Hiroshima es po-
gués quedar al Poble-sec o tras-
lladar-se a Sants. “Sants és un
barri magnífic on ens agradaria
ser. Té moltes oportunitats, és
molt popular i hi ha gent amb
molts projectes nous”, conclou
el responsable de la sala. 

El Mercat de Sants es va reformar el 2009. Foto: Ajuntament

LaHiroshimaes traslladarà

Espai Jove La Bàscula | El nou mural de la façana, enllestit
Des de fa uns dies la façana de l’Espai Jove La Bàscula llueix el seu nou mural, una
creació de l’artista El Rughi batejada amb el nom de ‘Jovedelik’ i que ha estat pintat
per joves de la Marina. El projecte ha tirat endavant amb la coordinació de B-Murals.
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4”Hem d'actuar amb molta més contundència per su-
perar la situació crítica que estem vivint. És el moment
de l'aturada social”. Així s’expressava fa pocs dies el vi-
cepresident amb funcions de president, Pere Aragonès,
durant l’anunci de les noves mesures per aturar l’in-
crement de casos de Covid-19 a Catalunya per part de
la Generalitat. Exactament, però, què és el que cal te-
nir present durant aquests 15 dies?

MOBILITAT
Pel que fa a la mobilitat, cal recordar que està restrin-
gida l’entrada i la sortida sense motiu justificat del te-
rritori català tots els dies de la setmana. Una mesura que
en cap de setmana es complementa amb un confina-
ment dels municipis: hi està restringida l’entrada i la sor-
tida des de les 6h del matí de divendres fins a les 6h del
matí de dilluns. Resumint, entre setmana ens podem
moure per tot Catalunya (sense sortir-ne ni entrar-
hi des d’altres territoris), mentre que els caps de set-
mana no podem sortir del nostre municipi de re-
sidència. Hi ha algunes excepcions, lògicament, que
es poden consultar al web canalsalut.

CONFINAMENT NOCTURN
L’altra gran mesura és el confinament nocturn. Cal re-
cordar que no es pot circular pel carrer des de les 22h
de la nit fins a les 6h del matíde l’endemà. No com-
plir-ho implica multes que poden arribar a ser severes.

ACTIVITATS SOCIALS
A banda de les reduccions de mobilitat, des de la Ge-
neralitat es recorda que estan prohibits els grups de
més de 6 persones en les activitats socials perme-
ses. Així mateix, es recomana relacionar-se només en
el marc dels nuclis estrets de convivència o de nuclis am-
pliats habituals.

ESPORTS
Pel que fa als esports, estan tancades les instal·lacions
esportives a excepció d’entrenaments i competicions
professionals. Els esports individuals estan permesos
a l’aire lliure i, en cap de setmana, es poden travessar
municipis fronterers mentre es practiquen.

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
Els museus i les sales d’exposició estan oberts al 33%
d’aforament. Els parcs infantils també continuen
oberts i se’n pot fer ús fins a les 20h del vespre.Ara
bé, els espais infantils lúdics interiors, les festes majors,
els bingos, els casinos i les sales de joc queden clau-
surades, així com els cinemes, els teatres, els auditoris
i les sales de concerts.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
Per altra banda, els comerços que tenen menys de 800
metres quadrats i els mercats no sedentaris poden
seguir oberts amb un aforament màxim del 30%.
No obstant això, s’han tancat els centres comercials (ex-
cepte les farmàcies, les ortopèdies, les òptiques, els cen-
tres veterinaris i l’alimentació que estiguin a dins) i els
serveis de bellesa, excepte les perruqueries.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
Pel que fa als actes religiosos i les cerimònies civils, con-
tinuen permeses però amb un aforament màxim
del 30%.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
En el cas de l’hostaleria i la restauració es manté el tan-
cament i només es permet el lliurament a domicili
fins a les 23h de la nit o la recollida amb cita prèvia.
Els restaurants dels hotels només poden atendre els
clients que hi pernocten.

UNIVERSITATS I ESCOLES
Pel que fa a les universitats, la docència teòrica ha de
ser en format virtual, mentre que en el cas del Batxillerat
i els cicles formatius s’ha de reduir l’activitat presencial.
Les escoles i instituts segueixen obertes, però s’han
suspès les activitats extraescolars i esportives no or-
ganitzades pels centres educatius.

EMPRESES
Per últim, el Govern remarca que les empreses han
de permetre el teletreball excepte quan no sigui
possible. Queden suspesos tota mena de congressos,
convencions i fires.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONSULTEU CANALSALUT.GENCAT.CAT/CORONAVIRUS

La Generalitat recomana sortir de casa només quan sigui necessari. Foto: Roger Segura/ACN

Frenem el coronavirus
» La Generalitat impulsa noves mesures per aturar l’increment de casos de Covid-19 a tot el país
» La consigna principal és fer una “aturada social” que permeti reprendre el control de la pandèmia

Recorda 
el més important
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NOU BARRIS/ En els terrenys que antiga-
ment pertanyien a la masia de Can Peguera,
a principis del segle XX es va edificar un con-
junt residencial destinat a obrers que ben
aviat es va conèixer amb el nom popular de
les cases barates. Aquestes construccions
senzilles d’una sola planta encara sobreviuen
i fan de Can Peguera un dels barris més pin-
torescos del districte de Nou Barris.

EL BARRI DE LA MASIA
Antigament, el districte de Nou Barris era
una zona rural amb masies disseminades.
Als vessants del Turó de la Peira, i limitant
amb Horta, hi havia la masia de Can Pe-
guera, coneguda amb aquest nom perquè
es dedicava a la fabricació de cola amb les
resines de les abundants pinedes que crei-
xien en els seus terrenys.

No va ser fins a començaments del segle
XX que la zona es va urbanitzar, primer amb
algunes residències modernistes, de les
quals encara en sobreviu alguna, i després
amb habitatges humils.

L’any 1929, i amb la intenció d’allotjar els
obrers que arribaven a Barcelona per treba-

llar a les obres de l’Exposició Universal i a la
construcció del metro, el Patronat Munici-
pal de l’Habitatge va comprar els terrenys de
l’antiga Can Peguera, que pertanyia al mar-
quesat de Castellbell, i va projectar-hi quatre
conjunts d’habitatges unifamiliars.

Alineades unes a tocar de les altres, amb
un jardí petit a l’entrada i unes teulades sen-
zilles, ben aviat van ser conegudes com les
cases barates de Ramon Albó.

LES CASES DELS OBRERS
La construcció de les cases barates es va
enllestir l’any 1931 i va donar com a re-
sultat un conjunt d’illes amb un total de
534 cases. L’any 1947 es van construir 116
habitatges més i l’any 1949 s’hi van co-
mençar a aixecar blocs d’edificis, un dels
quals es va ubicar al solar que va deixar
precisament l’enderroc de l’antiga masia
de Can Peguera.

En aquella època, el Patronat Munici-
pal de l’Habitatge va construir altres con-
junts de cases unifamiliars destinades a
obrers a districtes com Sants-Montjuïc i
Sant Andreu, però amb els anys es van
anar substituint per blocs d’habitatges.
Can Peguera, en canvi, ha sobreviscut com
a testimoni del passat, mantenint el seu
caràcter obrer i la seva singularitat. Amb
tot, un regal per a qualsevol visitant.

LES CORTS/Aquesta casa d’estil modernista i aires de con-
te de fades va ser reformada completament entre els anys
1906 i 1908, segons projecte de l’arquitecte Manuel Joaquim
Raspall i Mayol, quaranta anys després d’haver-se construït
(el 1866). Com tantes altres edificacions del barri, era la re-
sidència d’estiueig d’una família burgesa. Situada al carrer
Panamà, 13, hi destaquen els esgrafiats florals i els detalls
ceràmics de la façana, així com la torratxa i la tribuna. Se-
guint la moda modernista del trencadís, la tanca exterior
porta el nom de la casa escrit amb aquesta tècnica.

El fet que la burgesia barcelonina del principi del segle
XX escollís la part alta de Pedralbes per instal·lar-hi les se-
ves cases d’estiueig permet observar en l’actualitat alguns
exemples de residències d’estils diferents. La Vil·la Hèlius o
Casa Grané és un exemple modernista dels més reeixits de
les Corts i actualment està inclosa dins del catàleg de pa-
trimoni arquitectònic de Barcelona. 

A la tanca perimetral exterior s’hi pot observar un bo-
nic detall de trencadís amb el nom de la casa entre gira-sols.
Actualment, la casa és visitable només per l’exterior.

GRÀCIA/Aquesta escultura, dedicada a Pedro Ponce de
León, un monjo benedictí espanyol que va viure al segle
XVI i va educar diversos infants sords, vol homenatjar la
fonètica i la logopèdia. L’escultura de marbre del 1966, si-
tuada al passeig de Sant Joan, 210, recull una tendra es-
cena que representa el monjo benedictí col·locant-se so-
bre el pit la petita mà del seu alumne per fer-li sentir les
vibracions del tòrax, mentre la mirada del nen es concentra
en el moviment de la boca del seu professor. 

Ponce de León va ser pioner en l’ensenyament de l’es-
criptura als infants amb discapacitat auditiva.

Can Peguera o les cases
barates més singulars

La Vil·la Hèlius o Casa Grané: 
esclat de modernisme i esgrafiats florals

Fra Ponce i el seu alumne:
un homenatge als sordmuts

la Barcelona desconeguda 

El barri de Can Peguera
ha sobreviscut com a 
testimoni del passat, 

mantenint el seu 
caràcter obrer

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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HORTA–GUINARDÓ/ Apartat, tranquil, soli-
tari i format per petites cases força antigues,
podria arribar a semblar el carrer d’un poble.
En algunes zones d’Horta sembla que no hagi
passat el temps. Encara conserven l’encant
del principi del segle XX. El carrer d’Aiguafreda
n’és un exemple, i manté els safareigs que
feien servir les dones per rentar la roba de les
famílies benestants.

“CASES DE LES BUGADERES”
En el passat, els pous que hi havia a les cases
d’aquest carrer proporcionaven aigua per
rentar la roba en els safareigs que encara s’hi
conserven. A les “cases de les bugaderes”, les
dones rentaven la roba de la pròpia llar, però
també l’aliena per obtenir uns ingressos
complementaris. 

D’aquesta manera, a Horta, des del co-
mençament del segle XVII i fins ben entrat el
segle XX, hi va haver una indústria casolana
de rentar roba –bàsicament la de la gent be-
nestant de Barcelona, que es podia permetre
pagar la feina que no podia fer a casa–. Molta
roba bruta arribava per la carretera de Barce-
lona a Horta.

I és que a la Barcelona emmurallada i
amb manca d'aigua i espai, la burgesia va
decidir donar la roba per rentar a les buga-
deres d'Horta, un servei que a poc a poc es
va anar incrementant fins a arribar, a l'inici
del segle XVIII, a 80 petites indústries que els
dilluns recollien la roba i la tornaven els dis-
sabtes després d'un ampli procés de neteja,
una pràctica que es va estendre fins al prin-
cipi del segle XX.

La indústria de les bugaderes d'Horta
encara es palpa al carrer d’Aiguafreda

El parc de la Pegaso: 
una illa de pau i desconnexió

SANT ANDREU/ La gran zona verda del barri
de la Sagrera és el parc de la Pegaso, un terreny
dedicat antigament a l’ús fabril i reconvertit,
gràcies a l’acció veïnal, en uns jardins de vege-
tació exuberant. Amb zones d’arbrat, àrees de
joc i un canal que serpenteja pel seu cor, el parc
de la Pegaso és avui dia una illa de pau i des-
connexió dins de la ciutat.

UN PARC AMB HISTÒRIA FABRIL
El passat industrial del barri de la Sagrera està
molt vinculat a l’antiga fàbrica Hispano-Suiza,
convertida, posteriorment, en l’ENASA. L’any
1902 la fàbrica d’automòbils Hispano-Suiza va
adquirir els edificis de la societat Industrial Ha-
rinera Barcelonesa i va ampliar les instal·lacions
per fabricar-hi automòbils de luxe i de compe-
tició. Els cotxes de la Hispano-Suiza van esde-
venir els més elegants i prestigiosos del primer
terç del segle XX. L’any 1946 el govern fran-

quista va nacionalitzar la Hispano-Suiza, que va
rebre el nom d’ENASA. La fàbrica va continuar
l’elaboració de vehicles sota la marca Pegaso
fins a l’any 1970 i va produir els famosos ca-
mions Pegaso.

Un cop va tancar les portes, els veïns en van
reclamar els terrenys per al barri i van aconse-
guir que l’espai transitat abans pels obrers es
convertís en un gran parc obert a tothom. Al ca-
rrer de la Sagrera encara resta en peu la porta-
lada que donava accés a la fàbrica i que avui és
l’entrada principal al pulmó verd del barri.

PASSEJAR I REPOSAR
A l’interior, l’ombra de les palmeres aixopluga
un seguit de bancs de maó vist que conviden
a llegir o a descansar abans d’endinsar-se més
enllà. La vegetació frondosa que s’estén parc
endins i un canal que inicia el seu trajecte una
mica més enllà de la porta prometen un re-

corregut fresc i encisador. Els camins que s’o-
bren entre zones boscoses, les esplanades en-
voltades per plataners, les pèrgoles i els
parterres florits són algunes de les sorpreses
que ofereix el parc.

Entre els elements més singulars destaca
un pop gegant que forma part del pla trans-
versal de l’Ajuntament Ciutat jugable. De fet, “el
Pop de la Pegaso”, com se’l coneix popular-
ment, és una peça singular i molt coneguda
entre els veïns i veïnes del barri. En aquest sen-
tit, un poliesportiu i diverses àrees de joc in-
fantil garanteixen que tothom faci del parc un
espai per gaudir del seu temps de lleure.

Als visitants també els sorprendrà el llac
que separa els dos espais en què es divideix
el recinte, l’inferior i el superior, format per
uns petits turons que són un homenatge als
jardins dissenyats a finals del segle XIX per
l’arquitecte Josep Fontserè. 

L’herboristeria més
antiga de Catalunya
Situada a tocar de la plaça Reial i
fundada el 1818, a l’Herboristeria
del Rei encara es poden trobar una
gran varietat de plantes medici-
nals, tota mena d’olis essencials i,
també, caramels, regalèssia i pro-
ductes ecològics i de cosmètica
natural. Al capdavant hi ha la Trini-
tat Sabatés, reconeguda per la Ge-
neralitat com a Mestra Herbolària
Artesana. Només n’hi ha dues a tot
Catalunya.

PER A SES MAJESTATS
El fundador d’aquesta emblemà-
tica herboristeria, Josep Vilà, va ser
nomenat per la reina Isabel II Her-
bolari de Cambra de SM la Reina.
D’aquí en ve el nom. Ara, la seva
propietària, Trinitat Sabatés, no ser-
veix herbes al rei però continua al
capdavant de la botiga amb tot l’a-
mor pel seu ofici. Neta de pagesos,
sempre ha estimat profundament
la natura i va convertir la seva afició
i passió en el seu modus vivendi.

LA FARMÀCIA D’ALTRES TEMPS
La Trinitat ja no cull les herbes a la
muntanya –ho fan cultivadors pro-
fessionals–, però les continua treba-
llant de la manera tradicional,
aplicant tot el coneixement dels
mestres artesans. Al local manté les
eines antigues amb què les tritura i
barreja i segueix assessorant els
clients que busquen remeis natu-
rals per guarir els seus petits mals. La
visita al local no és només un regal
per a l’olfacte; cal aturar-se a obser-
var atentament els detalls de la bo-
tiga, amb decoració vuitcentista.

Actualment està tancada per
obres de restauració, però ben aviat
tornarà a obrir fent bategar la història.

Ciutat Vella

@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona desconeguda 
la Barcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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Associació de Comerciants

Creu Coberta

Ja compres al barri?
Creu Coberta, al teu servei, ara i sempre 

Farmàcies, estètiques i perruqueries, 
joieries, assessories...
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Associació de Comerciants

Creu Coberta
Associació de Comerciants

Creu Coberta

És el moment de donar suport al comerç i sumar-te als Eixos Comercials 
de Barcelona per tenir veu i vot. ASSOCIA’T A CREU COBERTA.

4 Tramitació d’ajudes
4 Serveis corporatius
4 Suport en campanyes de dinamització
4 Llums de Nadal

Obres un negoci? Creus que és moment d’oportunitats? 
Tens un establiment comercial, una empesa de serveis, 

un despatx professional?

4 Participació en fires i activitats al carrer
4 Suport jurídic i legislatiu
4 Formació

I molt més! Associar-se té premi. Dona suport al comerç local, emprèn i suma-t’hi.
Mira al plànol del Districte els límits de Creu Coberta i informa-te’n al 93 332 17 07



líniasants.cat4 de novembre del 2020Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

11 | 



| 12

líniasants.cat 4 de novembre del 2020

L’Esbart Ciutat Comtal fa 20
anys que té la seva seu al núme-
ro 32 del carrer de Miquel Ble-
ach, al barri d’Hostafrancs. Això,
però, canviarà aviat, ja que l’en-
titat deixarà el local quan s’aca-
bi aquest any a causa de les di-
ficultats per pagar el lloguer que
la propietat demana. De fet, fa
poc l’Esbart ha pogut fer front a
les mensualitats que devia grà-
cies a les subvencions rebudes
per la Generalitat i l’Ajuntament
en el marc de la crisi provocada
per la pandèmia. L’escenari,
com ja fa temps que tenen as-
sumit des de l’entitat, és el
d’haver de buscar un nou local
per garantir-se el futur i tirar en-
davant tots els projectes i les ac-
tivitats que impulsa.
“Els nostres ingressos han

caigut i fer-nos càrrec del lloguer
ens costava cada cop més”, ex-
plica en declaracions a Línia
Sants la presidenta de l’Esbart
Ciutat Comtal, Eva Campabadal.
La caiguda d’ingressos s’ha ac-

centuat amb la pandèmia però ja
havia començat abans perquè ac-
tualment els espectacles de dan-
sa com els que fa l’Esbart no es
paguen com abans. Això, però,
no vol dir que l’entitat no estigui
viva. De fet, explica Campabadal,
tenen més socis que mai.

CONVERSES AMB EL DISTRICTE
La decisió de deixar l’actual lo-
cal a finals d’any va fer que ja fa
uns mesos des de l’Esbart es
posessin en marxa per mirar de
trobar un lloc nou on establir-se.
“Creiem que la millor opció se-
ria tenir la futura seu en un local
municipal com tenen altres en-
titats”, explica Campabadal. En
aquest sentit, afegeix que algu-
nes opcions podrien ser la nova
escola de música de la plaça de
Sants, Can Batlló o la Lleialtat
Santsenca. Per tractar la qüestió,
al juliol ja van anar a parlar
amb el regidor Marc Serra, a qui
li van explicar la necessitat de te-
nir un local nou on puguin as-
sajar, tenir la secretaria i un
magatzem per guardar el seu
nombrós patrimoni material.
“Des del Districte hi ha bones in-
tencions i han estat transpa-

rents però ara ha arribat l’hora
que comença a ser necessari
concretar”, diu la presidenta.

Per la seva banda, fonts del Dis-
tricte confirmen que “fa mesos”

que treballen en diverses solu-
cions per tal de mirar de trobar
un local per a l’entitat. De fet, es-
pecifiquen que tenen diferents
opcions sobre la taula que con-
templen tant “l’ús d’equipaments
municipals on poder dur a terme
les seves activitats com explorar
possibles ajudes”.
Més enllà d’aquest local defi-

nitiu, a curt termini l’Esbart tam-
bé haurà de buscar algun espai
provisional per seguir funcio-
nant. “De moment veiem bé que

es busqui una solució intermèdia
que passi per tenir un petit local
on deixar tot el material i, d’altra
banda, fer tot el que són els as-
sajos en un local municipal de
forma provisional”, diu Campa-
badal. El Districte els ha ofert di-
ferents espais provisionals però
de moment no s’ha materialitzat
res, tot i que aquesta setmana, tal
com confirmen des de l’Esbart,
s’ha avançat en un possible acord
per fer servir les Cotxeres de
Sants o el Casinet d’Hostafrancs.

A la recercad’unanovacasa
» L’Esbart Ciutat Comtal deixarà la seva seu a finals d’any i busca un nou local per garantir-se el futur

» L’entitat pateix problemes econòmics que s’han agreujat per la pandèmia del coronavirus

L’Esbart Ciutat Comtal és una entitat històrica. Foto: Esbart Ciutat Comtal

Albert Ribas
HOSTAFRANCS

Sants-Montjuïc

Tot i el moment difícil
que pateix, l’Esbart
Ciutat Comtal té
més socis que mai
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Les Divisions d’Honor de wa-
terpolo haurien de tornar a po-
sar-se en marxa aquest cap de
setmana, després de l’aturada de
les competicions durant el cap de
setmana de Tots Sants, però a ho-
res d’ara és ben incert assegurar
que es podran jugar la majoria
dels partits. I és que el 80% dels
clubs que conformen les dues
màximes categories del water-
polo estatal són catalans.
Durant el dia d’ahir, de fet, la

Federació Espanyola va ajornar
els partits dels equips catalans del
grup A de la Divisió d’Honor fe-
menina (el Medi havia de rebre
el Catalunya i el CN Sant Feliu ju-
gava contra el Leioa), mentre que
en principi el partit del sènior
masculí del conjunt santsenc
continua programat per al dis-
sabte a les 12 del migdia a la pis-
cina Josep Vallès contra el líder,
el CN Terrassa.

Sigui com sigui, abans-d’ahir
els presidents dels clubs de na-
tació de Catalunya (inclòs Alex
Almeda) van reunir-se telemàti-
cament amb el secretari general
de l’Esport, Gerard Figueras, per
exposar “la situació crítica” en la
qual es troba l’esport amb les ins-
tal·lacions tancades i la impos-
sibilitat d’entrenar, cosa que està
en vigor des de divendres de la
setmana passada.
En la trobada, els dirigents

van qualificar la situació actual de

“vergonyosa” i van reiterar el
seu suport a la decisió de la Unió
de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC) de denunciar
al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) el tanca-
ment de les instal·lacions espor-
tives vigent des de fa uns dies.
Altres clubs, com el CN Sa-

badell, han anat més enllà i han
començat a fer campanyes a les
xarxes socials per visibilitzar la si-
tuació que pateixen actualment
els seus esportistes.

El sènior masculí hauria de rebre la visita del CN Terrassa. Foto: CEM

Les lligues de waterpolo, 
en risc: crit d’alerta dels clubs

Pau Arriaga
SANTS-BADAL

Atletisme | La Cursa dels Bombers s’ajorna fins al 2021
Segon ajornament, aquest ja definitiu. Dijous passat, l’Ajuntament va confirmar
que el 2020 s’acabarà sense que es disputi la Cursa dels Bombers. La data pre-
vista per a la cita és la tardor, concretament diumenge 24 d’octubre de 2021.

El coronavirus arriba al Sants:
sense partit contra el Girona B

Dijous passat la UE Sants
va anunciar el positiu per
coronavirus d’un dels ju-

gadors de la primera plantilla
(que es coneixia des de dilluns de
la setmana passada), circum-
stància que va obligar a suspen-
dre el partit de la tercera jorna-
da del grup 5B de Tercera que ha-
via de jugar tres dies després con-
tra el filial del Girona al Munici-
pal de l’Energia.

Tot i això, segons expliquen
des del club a Línia Sants, el
partit de diumenge a tres quarts
de 12 del migdia a Santa Coloma
contra la Fundació Esportiva
Grama podria jugar-se, ja que Tito
Lossio i la plantilla tornaran als
entrenaments demà. Els sant-
sencs han perdut els dos partits
que han jugat fins ara, 0-1 contra
el Peralada en l’estrena i 2-1 al
Narcís Sala contra el Sant Andreu.

El BUC perd les dues 
primeres jornades de lliga
Després de molts mesos
d’espera, a finals del mes
passat va posar-se en mar-

xa la Divisió d’Honor B masculi-
na de rugbi, però el BUC ha per-
dut els dos partits que ha dispu-
tat fins ara, ambdós contra con-
junts valencians.
El conjunt universitari va en-

cetar el curs amb una derrota
ajustada contra el Tatami a la Foi-
xarda (10-19), mentre que la di-
ferència en el segon partit, jugat

dissabte passat a Quatre Carreres
contra el Rugby Club Valencia, va
ser lleugerament superior (21-10).
D’aquesta manera, els homes
d’Albert Vernet se situen a la
zona baixa de la taula del grup B
de la categoria sense haver pun-
tuat encara.
El pròxim partit, però, no es

jugarà fins d’aquí a tres caps de
setmana; els universitaris tor-
naran a viatjar a València per ju-
gar al camp del CAU.

| 14
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Viu en línia

Després de la mort de la seva mare, la Ga-
briele torna al poble de la seva infància i
es retroba amb el seu pare, amb qui fa
anys que no parla. Ho fa per complir l’úl-
tim desig de la mare: que la seva filla, el seu
marit i la seva cunyada llencin les seves
cendres allà on havien estat feliços. San-
dra Barneda ha estat finalista del Premi Pla-
neta 2020 amb Un océano para llegar a ti.

Llibres

Un océano para llegar a ti
Sandra Barneda

Amb una subscripció o comprant un ví-
deo en concret, el Teatre Lliure ofereix tot
un ventall de propostes per veure des de
casa, ara que han tornat a tancar els te-
atres. Una d’elles és l’adaptació de Carlota
Subirós de la gran novel·la de Doris Les-
sing, El quadern daurat, amb Nora Navas
encapçalant un repartiment de primera.

A la sala onlinedel Teatre Lliure.

Teatre

El quadern daurat
Carlota Subirós

El quart disc de Buhos, El dia de la victò-
ria, arriba aquest novembre per mirar de
fer més fàcil un moment complicat per
al país i el món sencer. El singlehomònim,
que es va estrenar el juliol passat en col·la-
boració amb Miki Núñez, Lildami i Suu,
ja supera el mig milió de reproduccions
a YouTube. Tenint en compte això, es pre-
veu que l’àlbum sigui tot un èxit.

Música

Ha estat la gran sorpresa de Netflix per ce-
lebrar Halloween. His house, traduïda al
castellà com Casa ajena, és una pel·lícu-
la de por diferent. De fet, és més aviat un
drama, però amb uns quants ensurts que
acaben de deixar-te una sensació estranya
al cos. Una parella de refugiats de Sudan
arriba a Anglaterra i es veuen obligats a
viure en una casa no gaire acollidora. 

Pelis i sèries

Casa ajena
Remi Weekes

El dia de la victòria
Buhos

Art Primer
L’exposició ‘Art Primer. Artistes de la prehistòria’ del Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha estat nomina-
da als Global Fine Arts Awards. Això, dit ràpidament, vol

dir que val molt la pena. I encara més bones notícies:
fins al 22 de novembre, la mostra es pot visitar a la seu
del MAC a Barcelona, que continua oberta amb l’afora-
ment al 33% i totes les mesures de seguretat que exi-

geix la pandèmia. L’exposició permet als visitants desco-
brir les primeres manifestacions artístiques a Europa,

centrant-se especialment en l’art rupestre llevantí.

L’any 2000, un jove Antonio Orozco (Barcelona,
1972) estrenava el seu primer disc, Un reloj y

una vela. Va funcionar bé i, només un any des-
prés, ja publicava el segon àlbum, Semilla del
silencio, que incloïa una de les cançons més

exitoses de la seva carrera, Devuélveme la vida,
en col·laboració amb la cantant Malú. Des d’a-
leshores, Orozco ha sabut mantenir-se al pa-
norama musical espanyol i aquesta tardor ha
publicat el setè disc de la seva carrera: Avióni-
ca. En paral·lel, conscient del moment difícil

que viu el món, el cantant no ha dubtat a
aportar el seu granet de sorra. Fa uns dies, es

va enfilar a la teulada de l’Hospital de Bellvitge
de l’Hospitalet de Llobregat, la ciutat on va

créixer, i va oferir un concert que va emocionar
tothom. Es tracta d’una acció en el marc de La

Marató de TV3 d’enguany.

A N T O N I O  O R O Z C O

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser cantant i compositor
Fa vint anys que es dedica i triomfa al món de la música 

Famosos

Publicar nou disc i fer un concert a l’hospital
Està en boca de tothom per les dues coses

Comentaris positius
Tant pel disc com pel gest de portar la música on més falta fa

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Bakugan
Amb Bakugan: Champions of Vestroia els jugadors coneixeran unes criatu-
res poderoses i viuran batalles èpiques. Només disponible per a Switch.

QUI ÉS?
La fitxa

| 16
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

ESPAIS

Gaudeix de la teva estona d’oci fent el que més t’agradi, 
és igual si prefereixes fer esport o mirar una sèrie

VIDEOTRUCADES

DISTRACCIÓ

ABANS DE DORMIR

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

i OCI

El tancament de bars i restaurants i l’entrada en vigor del
toc de queda de deu de la nit a sis del matí han suposat,
per a molta gent, veure reduït el seu temps d’oci pràctica-

ment al no-res. D’aquesta manera, han tornat vells (i mals) re-
cords del confinament, quan s’havia de buscar la forma de des-
connectar sense sortir de casa, una tasca especialment difícil
per a les persones que fan teletreball: per a elles, la feina i el
descans tenen un mateix escenari. Aquesta és, de fet, la prime-
ra qüestió que s’ha d’intentar canviar: quan acabi la teva jorna-
da laboral, canvia d’espai per sentir que “has sortit de la feina”.
El següent pas a seguir és fer una activitat que et distregui o
t’ajudi a descansar la ment, és igual si prefereixes fer una mica
d’esport o ets més de mirar sèries. Si trobes a faltar la teva vida
social (sortir a prendre alguna cosa o a sopar et salvava les set-
manes més dures), potser és hora de tornar a acostumar-se a
les videotrucades. És probable que n’acabessis fart o farta du-
rant el confinament, però ara és la manera de socialitzar més
enllà de les persones amb qui convius. Per últim, deixa de ban-
da les pantalles i la informació les hores prèvies a anar a dormir.

Desconnectar sense sortir de casa

Si treballes des de casa, quan acabi la teva jornada laboral 
canvia d’espai: així sentiràs que has “sortit de la feina”

Les claus

Potser les vas avorrir durant el confinament, però ara 
és la manera de socialitzar fora dels teus convivents

Deixa de banda les pantalles i l’excés d’informació
durant les hores prèvies a anar a dormir



líniasants.cat4 de novembre del 2020Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

19 | 



| 20

líniasants.cat 4 de novembre del 2020 Pròxima edició: 18 de novembre


