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■ Desenes de milers de persones a 
Madrid contra la violència masclista

Desenes de milers de persones, sobretot dones, 
es van manifestar ahir al migdia a Madrid darrere 
una pancarta amb l’eslògan “Contra les violències 
masclistes”, en les quatre llengües oficials de 
l’Estat. 450 entitats donaven suport a la 
convocatòria, que va aplegar representants 
d’ONG, sindicats i partits polítics. No hi van faltar 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Andrea Levy, 
Mónica Oltra, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias ni 
Alberto Garzón, entre d’altres.

enbreu

El nou protocol policial per a la custòdia de 
detinguts, que va anunciar ahir el ministeri de 
l’Interior, preveu que la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil instal·lin càmeres de vigilància als 
calabossos, tal com ja van fer els Mossos 
d’Esquadra. “Els centres de detenció disposaran 
de sistemes de videovigilància”, diu el comunicat, i 
afegeix que es garantirà la intimitat dels arrestats 
perquè se’ls informarà “des del primer moment” 
de l’existència de les càmeres.

■ La Policia Nacional i la Guàrdia Civil 
posaran càmeres als calabossos

El president del grup popular a l’Ajuntament de 
Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va amenaçar 
ahir de denunciar l’alcaldessa, Ada Colau, per 
prevaricació “si no frena el top manta”. El dirigent 
popular torna a criticar la permissivitat amb què, 
segons ell, Colau tracta la venda ambulant sense 
permís. Aquesta actitud, segons el popular, en lloc 
de resoldre els problemes, els agreuja. Fernández 
Díaz va insistir que el top manta és competència 
deslleial per al comerç que paga impostos.

■ El PP amenaça de denunciar 
Ada Colau si no frena el ‘top manta’
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Pallapupas: els pallassos que 
alegren el dia a dia a l’hospital

 Així, decideixen dedicar-li una 
cançó, i ella no pot fer cap altra co-
sa que ballar amb ells, de manera 
que l’habitació 966 s’omple d’ener-
gia positiva. Per a la Montse els Pa-
llapupas han sigut un suport durant 
l’estada de la seva filla a l’hospital: 
“L’Aitana ha tingut crisis molt greus 
i ha arribat a estar en coma durant 
15 dies. Aquí és tot molt trist, i ells 
t’alegren el dia”. 

 La Montse explica que a la seva 
filla li feien por els pallassos, però 
que amb ells va deixar de tenir-ne i 
molts dies desitjava que vinguessin 
a apujar-li una mica l’ànim. “Quan 
ets aquí els necessites”, afegeix. 

Quan es treu el nas vermell, la 
clown Gelocatila es transforma en 
la Cristina Perera, que explica que la 
seva feina consisteix a reduir l’ansi-
etat i el dolor: “L’equip sanitari cu-
ra el mal d’una manera, i nosaltres 
d’una altra”, diu. L’altre pallasso, el 
Ricardo García, afegeix que “és molt 
gratificant” perquè la feina que fa 
“té resultats immediats”. “Generes 
somriures i canvies estats d’ànim; 
això és molt bonic”, diu.  

Els Pallapupas tenen presència 
en 12 hospitals catalans i realitzen 
més de 40.000 visites a l’any. Més de 
la meitat dels ingressos de l’entitat 
provenen de socis i donacions parti-
culars, així que sempre intenten fer 
entendre que necessiten gent que 
col·labori amb ells per tal de seguir 
generant somriures. El 2 de novem-
bre l’ONG va ser guardonada amb el 
premi ARA Tatiana Sisquella a la 
contribució social per “posar l’hu-

mor com a eina fonamental per po-
der fer front a les situacions adver-
ses que es viuen al voltant d’una ma-
laltia”. A Sant Joan de Déu els Palla-
pupas fan espectacles en tres zones 
diferents: a planta, a l’hospital de dia 
i a la Unitat de Cirurgia Ambulatò-
ria (UCA). La Gelocatila i el Masca-
rillo han començat per planta, i ara 
els toca anar a cirurgia. 

Acompanyar un nen a quiròfan 
Allà uns quants nens s’estan en una 
sala d’espera. Alguns semblen tran-
quils, d’altres ploren; en qualsevol 
moment els vindran a buscar per 
entrar a quiròfan. Però no els vin-
dran a recollir només les inferme-
res: els pallassos seran allà per fer 
que hi vagin més tranquils.  

“Hi ha situacions molt dures”, ex-
plica la Cristina Perera. Però afegeix 
que el fet que siguin dures és preci-
sament el que fa que no s’ensorri: 
“Penso en com està el nen i la seva fa-
mília, en el seu dolor, i això em dó-
na forces per fer la meva feina, per-
què s’ho mereixen”. 

El Ricardo, àlies Mascarillo, inci-
deix en el fet que treballen conjunta-
ment amb l’equip sanitari, de mane-
ra que saben amb quina situació es 
trobaran quan entrin en una habita-
ció. De tota manera, explica que en 
determinats moments és fàcil sentir-
se desbordat. En aquests casos, te-
nen un codi per fer entendre al seu 
company que necessiten marxar. I 
afegeix: “Sempre som dos pallassos, 
i això és un avantatge, perquè on no 
arriba un arriba l’altre”.e

L’ONG acaba de ser guardonada amb el premi Tatiana Sisquella 

Cristina Perera i Ricardo García, que es fan dir Gelocatila i Mascarillo quan actuen com a membres  
dels Pallapupas, repartint rialles a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. PERE VIRGILI
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Un passadís llarg, olor de medica-
ments, silenci, un ambient carregat 
de preocupacions. És la novena 
planta de l’Hospital Sant Joan de 
Déu, la d’oncologia. Però, de cop i 
volta, se sent la melodia d’un ukele-
le, algú cantant, i unes rialles que 
provenen d’un noi i una noia amb el 
nas vermell. Són els Pallapupas, pa-
llassos d’hospital. Fundada a Bar-
celona l’any 2000, aquesta ONG 
agrupa diversos pallassos que tre-
ballen per fer més agradable l’esta-
da als hospitals als nens que tenen 
malalties greus. 

Els dos pallassos recorren el 
passadís de la novena planta de 
Sant Joan de Déu repartint alegria 
a mesura que avancen fins a arribar 
a l’habitació 966. Allà s’hi està l’Ai-
tana Ciprés, que té 9 anys i fa sis 
mesos que és a l’hospital. Demà li 
donen l’alta. Fa tres anys que van 
detectar-li epilèpsia però ha estat 
ingressada a la planta d’oncologia 
per falta de llits.  

El duo de clowns, la Gelocatila i el 
Mascarillo, entren a l’habitació, i de 
sobte l’atmosfera es transforma 
completament. L’Aitana, que jeia al 
llit avorrida, ara somriu una mica 
mentre mira embadalida el parell de 
pallassos que vénen a veure-la. I 
quan sembla que han acabat l’actu-
ació, que ja marxen, miren la mare 
de la nena, la Montse Guerrero. S’ha 
emocionat. 
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