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Els Mossos promouen una obra de teatre  per alertar la gent gran del risc de ser víctimes 
de robatoris i estafes  H  La delinqüència contra el col·lectiu  ha pujat aquest any un 13%

Avis davant del delicte

ALBA JAUMANDREU 
BARCELONA

L’obra narra la història d’un matri-
moni jubilat. Com és la seva vida, 
com viuen i en quines situacions de 
risc es poden trobar, des de furts al 
carrer, a casa o al mercat fins a roba-
toris i estafes. Que vingui el del gas, 
sense avís previ i sense tenir una 
carta de confirmació, és la més co-
muna a les persones grans, que dei-
xen entrar el revisor a casa, el dei-
xen sol i li donen les dades. «Si sem-
pre ho he fet així, no ha de passar 
res», es justifiquen les víctimes. Les 
persones grans i els delictes a què 
estan exposades són els protagonis-
tes de l’obra de teatre Déu meu, quin 
dia!, que es va estrenar ahir al Casi-
no Aliança del Poblenou. Iniciativa 
dels Mossos d’Esquadra, intenta 
connectar amb els avis a través de si-
tuacions en les quals puguin identi-
ficar-se perquè puguin detectar i en-
tendre les situacions de risc. 

La revisió del gas, anar al cai-
xer, guardar-se els diners a casa o 
anar al mercat... Entre rialles i al-
gun comentari –«sí, sí, és així. Jo 
això també ho faig»–, els especta-
dors es van posar en la pell dels ac-
tors. «Espero que riguin, que es 
quedin amb l’empremta de l’obra i 
sobretot que aprenguin i siguin 
cautelosos», diu el director del 
muntatge, Joan García. Sobre l’es-

cenari, una filla alerta la seva mare 
que no ho vagi explicant tot, que no 
expliqui on va ni si surt de casa, i 
que vagi amb compte. «¡Ai, no siguis 
pesada! ¿Creus que els teus pares 
són tontos?», es resisteix la mare. 
«No, mare, però no expliquis que te’n 
vas tot el cap de setmana, no saps 
qui pot estar escoltant», li adverteix 
la filla. 

Àngel de la guarda 

Durant l’obra, en cada escena apa-
reix un àngel de la guarda que pro-
tegeix un matrimoni jubilat. Con-
gela la situació i recorda al públic 
com hauria de comportar-se i per 
què es tracta d’una situació de risc: 
«Truquin al 112. No obrin a ningú. 
Tanquin la porta amb clau. No expli-
quin a ningú si se’n van un cap de 
setmana». La Rosa, una de les es-
pectadores, comenta que s’ha po-
gut identificar amb els actors: 
«Aquesta era jo, i qualsevol dia em 
pot passar». 

El projecte Déu meu, quin dia! sor-
geix de l’experiència dels agents de 
l’Oficina de Relacions a la Comuni-
tat dels Mossos del districte de Sant 
Martí, que es dediquen a fer xerra-
des i tallers en centres de persones 
grans, i que asseguren que no acon-
segueixen connectar i alertar aquest 
col·lectiu. Després d’adonar-se que 

només ho aconseguien a través de 
vídeos, va sorgir la idea de l’obra 
de teatre.  

La prova pilot es va dur a terme 
ahir de forma voluntària amb la 
col·laboració del Casino Aliança 
del Poblenou, l’empresa Brown & 
Palmer, l’Escola d’Actors de Barce-
lona i l’Escola Superior de Disseny 
i Art Llotja. Joan García diu que no 
es podia negar a dirigir el projec-
te: «Jo algun dia seré gran i també 
voldré que em cuidin. Els meus pa-
res ara també són grans i poden 
patir alguna d’aquestes situaci-
ons». Cèsar Marcos, cap de Rela-
cions a la Comunitat dels Mossos 
d’Esquadra de Sant Martí, assegu-
ra que era primordial que no fos 
un projecte exclusiu dels policies, 
sinó que comptés amb el nombre 
més gran possible d’entitats del 
barri.  

La idea és fer girar ara l’obra 
per altres barris. I implicar-hi al-
tres generacions: entre el públic 
d’ahir hi havia una escola, amb la 
intenció que els nens entenguin 
en quines situacions es poden tro-
bar els seus avis. Els delictes con-
tra les persones grans han aug-
mentat un 13,6% respecte a l’any 
passat. Només en el primer semes-
tre del 2018, 29.937 persones 
grans van denunciar haver patit 
algun acte delictiu. H

El muntatge mostra 
 escenes quotidianes 
com la revisió del 
gas, anar al caixer i 
anar al mercat

«Qualsevol dia em 
 pot passar a mi», 
admetia una de les 
jubilades assegudes 
entre el públic

33 En escena  8 Un moment de l’obra de teatre que es va estrenar ahir al Casino Aliança del Poblenou, a Barcelona.
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cessitats d’infraestructures de mo-
bilitat de la regió metropolitana de 
Barcelona». 

«El retard acumulat de les actua-
cions pendents tant en Rodalies 
com a la xarxa viària –afegeix la 
Cambra– provoca que els desplaça-
ments de connexió entre Barcelona 
i la resta de la regió metropolitana 
no trobin solucions eficients ni en 
transport públic ni en el privat». 

L’entitat empresarial apressa a 
«afrontar millores estructurals als 
voltants de Barcelona per reduir la 
congestió en els accessos i combatre 
la creixent preocupació per la qua-
litat de l’aire i els seus efectes sobre 
la salut de les persones. També de-
mana «afrontar les deficiències de 
funcionalitat i connectivitat de la 
xarxa viària metropolitana». 

 
CRÍTICA A TOTS ELS PARTITS / Valls va 
evitar en la roda de premsa de pre-
sentació referir-se al procés com a 
possible causa d’aquests retards. «Jo 
no parlaré de política, sinó de la 
gestió de les administracions», va 
dir. Però sí que va voler deixar clar 
que en el llarg període de 12 anys 

Contrasta la 
 desinversió en 
obra pública 
 amb l’augment 
després de la crisi 
dels passatgers 
en el transport 
d’aturada a què fa referència l’estu-
di «hi ha hagut governs de diferents 
partits polítics, tant a Madrid com a 
Barcelona».  

Un dels exemples emblemàtics 
d’aquesta falta d’implicació de les 
diferents administracions a millo-
rar les comunicacions metropolita-
nes és la B-40 o quart cinturó, que 
ha de millorar la connectivitat en-
tre poblacions i zones industrials 
de l’entorn metropolità i que conti-
nua aturat, ara per un estudi me-
diambiental que la Generalitat ja 
ha demanat perquè es tingui en 
compte l’opinió dels consells co-
marcals. 

«Mentrestant, es perden moltes 
hores en el transport entre els polí-
gons industrials. I és en aquesta xar-
xa metropolitana on es mou el 65% 
de la indústria catalana», va insistir 
el president de la Cambra.  

 
RESPOSTA DE RENFE  / Poc després de di-
vulgar-se el polèmic informe, Renfe 
va reaccionar negant que hagi patit 
un descens de passatgers, com asse-
gura la Cambra. «Des del 2014 hem 
registrat un augment de 10 milions 
de passatgers i tancarem aquest 
2018 amb 115 milions», va explicar 
un portaveu de la companyia. I va 
afegir que la posada en marxa del 
Bus Express en rutes realitzades per 
Renfe li ha restat viatgers. H
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