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Creu Roja dona menjar a 2.000
veïns i veïnes de l’Hospitalet
des de l’inici de la crisi social i
econòmica provocada pel coro-
navirus. Des de l’entitat expli-
quen que aquesta xifra s’ha dis-
parat des que el govern central va
anunciar el confinament per fre-
nar la pandèmia.

Si a principis d’any l’entitat
atenia unes 600 famílies, els úl-
tims mesos aquesta xifra s’ha
més que duplicat i ara ja ajuden
més de 700 noves famílies. A
més, com explica el director tèc-
nic local de l’Assemblea de Creu
Roja de l’Hospitalet, Alfons Mo-
lons, “aquests números canvien
gairebé cada dia”. 

SENSE DINERS DES DE FEBRER
Molons detalla que, a la ciutat,
Creu Roja ha rebut unes 400
peticions d’ajuda a través de la
seva pàgina web. A això cal su-
mar-hi els que els truquen per te-
lèfon i els casos que els envia l’A-
juntament a través de Serveis
Socials. En moltes d’aquestes pe-
ticions, moltes persones reco-
neixen que mai s’haurien imagi-
nat que haurien de recórrer a en-
titats com Creu Roja per demanar
ajuda o aliments.

Són autònoms i treballadors
que vivien al dia i que tenien in-
gressos suficients per anar tram-
pejant la situació mes a mes,
però que en quedar-se “sense
ingressos de cop” han vist que no
tenien cap xarxa de seguretat on
agafar-se. Per això, Molons ex-
plica que han “intentat aturar el
cop” des de l’entitat.

Com reconeix el director tèc-
nic de Creu Roja, a l’Hospitalet “hi
ha gent sense ingressos des d’i-
nicis de febrer”, quan es va anun-
ciar la cancel·lació del Mobile.
Molta gent depèn de les feines
que crea el congrés de telefonia
mòbil per poder tenir estalvis
suficients per passar aquests me-
sos, abans no comenci la cam-
panya d’estiu i trobin feina en sec-
tors com el turisme o els serveis.

DIGNITAT I SEGURETAT
El local de Creu Roja a l’Hospi-
talet ja estava al límit de la seva
capacitat abans de la crisi pro-
vocada per la Covid-19. Per això,
davant l’allau de noves peti-
cions, l’entitat va demanar a l’A-
juntament un nou espai per po-
der repartir menjar complint el
distanciament social marcat per
evitar contagis.

És per això que el Centre
d’Art Tecla Sala s’ha convertit en
la base d’operacions de l’entitat,
convertint-se en “l’exposició més
humanitària” que s’hi ha fet mai,
com va dir la presidenta de l’en-
titat. Cada dilluns, dimecres i di-
vendres reparteixen uns 4.200
quilos de menjar. També donen
productes d’higiene personal per
a les famílies que ho necessiten.

Una vintena de voluntaris i
treballadors de Creu Roja són els
encarregats de preparar els pa-
quets que les famílies recullen
d’una en una, per mantenir les
mesures d’higiene però també la
dignitat de les persones.

PROJECTES ATURATS
A la sala hi ha dues taules de re-
cepció, una per als que ja rebien
aliments de Creu Roja abans de
la crisi del coronavirus i una altra

per als que reben aquesta ajuda
per primera vegada.

És el cas de la Marisol, una ve-
neçolana que va arribar fa sis me-
sos a la ciutat juntament amb la
seva filla de disset anys per poder-
li oferir un futur millor que al seu
país. La seva intenció era buscar
feina i començar a treballar tan
aviat com fos possible, però el co-
ronavirus i el confinament van
frenar en sec els seus objectius.

De fet, Molons creu que “a me-
sura que la gent vagi sortint al ca-
rrer s’adonarà del que ha anat per-
dent”, ja que molts “no tornaran
a tenir feina” en sectors com els
serveis, on l’impacte es notarà du-
rant mesos. Per això, Creu Roja
també ha posat en marxa un ser-
vei de suport psicològic i projec-
tes d’orientació laboral, “no només
per parar el cop, sinó perquè la
gent se’n pugui sortir”.

“Hem intentat aturar el cop”
» Creu Roja reparteix aliments a 2.000 veïns i veïnes de la ciutat cada setmana des de l’inici de la crisi
» Les peticions d’ajuda a l’entitat s’han més que duplicat, en part per la cancel·lació del Mobile

Pau Massip Martori
L’HOSPITALET
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Voluntaris de Creu Roja preparant els paquets d’aliments. Foto: Pau Massip Martori
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La lupa

per @ModernetdeMerda

14 years challenge

El publicitari i historiador Arnau Rius
(@arnauriwz) va publicar fa uns dies
un article en què, un cop més, alerta-
va de la dramàtica situació del català
als mòbils dels joves. I, un cop més,
proposava idees per revertir aquesta
tendència dins el nou món audiovi-
sual, encara que ja anem tard i mala-
ment. No és la primera bengala que
s’enlaira enmig del desert; i, vist el
panorama, avui ja podem saber que no
serà l’última.

En aquest cas, les idees que pro-
posava anaven adreçades,
majoritàriament, a la Cor-
poració Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA).
Segons Rius, ja fa temps
que TV3 hauria de tenir
centenars de miniproduc-
tes actius a TikTok, Insta-
gram, Twitch i YouTube. Centenars de
creadors del món audiovisual que ge-
nerin continguts com a freelance i que
cobrin de la CCMA, com qualsevol al-
tre treballador. Centenars de joves que
ressuscitin un cos quasi inert i que co-
mencin a crear referents entre les
generacions que creixen orfes de veus
influents en català.

Crec que és una idea plena de sen-
tit comú, com tantes altres que han apa-
regut els últims mesos. Però són idees
que, malauradament, no van enlloc,
perquè no surten de qui té el volant a
les mans, sinó de ciutadans particulars

que no tenen veu ni vot per decidir res.
Només tenen la desesperació al cos.

És la CCMA qui fa mesos i mesos
que hauria d’estar implementant
aquestes idees, si el seu objectiu fos el
de garantir una presència forta i nor-
malitzada del català en el món audio-
visual (sobretot allà on fa més falta).
Però, lamentablement, ara mateix ni
tan sols sabem del cert si aquesta és la
seva meta a maig de 2020.

L’última notícia que tenim en
aquest sentit és del 2006, quan es va re-

dactar el darrer Contracte Programa de
la CCMA (aleshores, CCRTV). En aquell
contracte s’hi detallaven uns compro-
misos, unes funcions i unes obligacions
de servei públic que la corporació ha-
via de complir. I, entre aquests com-
promisos, s’hi incloïen “contribuir a la
normalització lingüística i cultural”,
“impulsar la promoció de l’espai cata-
là de comunicació” i “contribuir a la
promoció de la indústria audiovisual
catalana”.

Si es volgués, doncs, idees assu-
mibles econòmicament com la dels
miniproductes a les xarxes socials -i

tantes altres!- ja es podrien estar
aplicant. Els compromisos que aca-
bem de mencionar servirien per aco-
llir iniciatives com aquesta, que con-
tribuïssin a salvar el català del forat en
què es troba al mòbil dels joves. És una
de les tasques que es va atribuir la
CCMA. O ho era el 2006.

Avui, però, no sabem ben bé què es
proposa, la CCMA. No sabem què pen-
sa de la realitat del segle XXI, d’aquest
món estrany amb mòbils, pantalles tàc-
tils, stories i tiktoks. Perquè quan es van

redactar aquells compro-
misos encara no existia ga-
irebé cap de les xarxes so-
cials que avui monopolitzen
el dia a dia dels joves. De fet,
el 2006 no existia pràctica-
ment res, allò era un altre
món, amb uns altres joves,

unes altres rutines, uns altres referents,
una altra fotografia demogràfica i so-
cial. Era el 2006.

Han passat 14 anys i la incompa-
reixença de la televisió pública està sent
decisiva perquè el català agonitzi entre
les noves generacions. La CCMA con-
tinua amb la mirada fixa i perduda, in-
capaç d’actualitzar-se davant el nou
món, incapaç d’adaptar el vell full de
ruta al nou context. Pel camí hem per-
dut 14 anys de canvis i de transició va-
luosíssims; poca cosa comparat amb el
miler llarg d’anys que podem perdre si
el català acaba desapareixent.

La incompareixença de la televisió 
pública està sent decisiva perquè el català 

agonitzi entre les noves generacions

Quan hem pogut sor-
tir a fer esport i a pas-
sejar, hem vist que les

voreres són petites i que les àrees no
estan adequades per a la pràctica de
l’esport. I és que el model de ciutat que
tenim prioritza els vehicles i no els via-
nants, prioritza els pàrquings i no les
zones verdes...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Rafa Nadal está en su
derecho de opinar todo
lo que quiera sobre la

pandemia, pero yo soy más de lo que
dice Jürgen Klopp: “La opinión de los
famosos sobre el coronavirus no es im-
portante. Yo solo soy un entrenador de
fútbol. Pregúntenle a gente más inte-
ligente”.

@pablom_m

Si el curs que ve l’es-
cola torna a mitges o
torna en mode virtual,

ho pagaran els infants de les famílies
amb menys recursos i ho pagaran tam-
bé les dones en general, que són les qui
més assumeixen les tasques de crian-
ça. Les desigualtats creixeran de forma
dramàtica.

En Italia se podrá visitar
a la pareja “estable” y a
la familia, pero no a ami-

gos o amantes. El Estado nunca será
muy bueno ordenando los afectos hu-
manos y no tiene ningún interés en dar
soporte a la amistad, mientras que la fa-
milia sirve para reproducir la sociedad
de clases.

@nu_alabao@EvaPiquer@IgnasiBrugues
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Els semàfors

Creu Roja
Creu Roja reparteix aliments a 2.000

veïns i veïnes de la ciutat cada setmana
des de l’inici de la crisi del coronavirus.
Les peticions d’ajuda a l’entitat s’han

més que duplicat, en part per la
cancel·lació del Mobile. 

pàgina 3

Defensem el Castell
La plataforma que defensa el castell de
Bellvís, Defensem el Castell, denuncia
que a principis de mes aquest edifici
històric de la ciutat va patir un atac

vandàlic. L’entitat no deixa de vetllar
pel patrimoni ni en plena pandèmia. 

pàgina 11

Nandu Jubany
El cuiner Nandu Jubany ha posat en mar-
xa una campanya per recollir fons per als
projectes d’investigació i recerca per tro-
bar una cura al coronavirus que han ini-
ciat l’Idibell, l’Hospital Universitari de
Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia.

pàgina 10
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Els Mossos desmantellen una 
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Safata d’entrada

No sé qui eres, dona. No sé de
quin color eren els teus ulls, ni
com era el gest del teu somriure.
No sé quins eren els teus somnis
i anhels, o si alguna vegada vas
ballar sota la llum de la lluna,
imaginant ser la fada d’algun
bosc encantat. No sé quines se-
rien les teves pretensions, ni com
imaginaves la teva vida futura.
Però sé que l’ombra d’un mons-
tre va haver de plantar-se davant
teu. Algú escolliria ser el guardià
de la llum dels teus ulls, i va de-
cidir un dia apagar-la sense més,
truncant així els teus somnis. Ja
no podràs ballar, ni riure, perquè
algú es va atorgar el poder dels
Déus i va decidir provocar el teu
últim sospir. Nosaltres no volem
ni una més, nosaltres ens volem
vives. Tant de bo haguessis po-
gut escapar del que segurament
va ser durant molt temps el teu
malson. Tant de bo jo no esti-
gués escrivint això. Malaurada-
ment, són moltes les dones que
han tingut la teva mateixa mala
fortuna, ensopegant un fatídic
dia amb qui acabaria sent el
botxí de la seva vida. Tant de bo
ara, qualsevol dona, víctima de
l’ombra d’aquesta altra pandè-
mia, la de la violència de gènere,
pugui escapar avui mateix, i ser
la propietària de la seva vida i
seguir ballant sota la lluna, sem-
pre. No sé qui eres, però des-
cansa en pau, dona. Ni una més!

Ens volem vives
per Lola Salmerón

La música, llenguatge universal
per Jordi Lleal 

Es diu que la música amanseix
les feres, serà o no serà veritat, el
que sí que produeix són diferents
canvis emocionals en les perso-
nes. Una música sincopada com
dels tambors dels ritmes afro-
cubans anima el personal, el
tam-tam africà és música o se-
nyals sonors de comunicació
entre poblats? Cançó recitada
com la francesa, melòdica ita-
liana,  dels crooners americans
i boleros, a crits com les cantants
de soul americanes. Com es po-
dria definir el raper? No és mú-
sica melòdica, sinó més aviat rit-
me sincopat. 

Segur que molts de vosaltres
posaríeu noms a aquestes tres
formes de cantar les cançons.
Música enaltidora per a alguns,
com la Santa Espina i  els Sega-
dors, o per posar la pell de galli-
na, com el Cant dels Ocells. Mú-
sica que ens porta records d’in-
fantesa, de joventut, quan orga-

nitzàvem les festes particulars.
Música de marxes militars d’al-
guns que van fer el servei militar.
És clar que sempre hi haurà la
polèmica entre els favorables a la
música clàssica i la lleugera o de
la música folklòrica, que és d’u-
na riquesa excepcional. Passats
uns anys, una música pot passar
de lleugera a clàssica, no? El jazz
dels anys vint no és ja ara un clàs-
sic? També és cert que la matei-
xa música no convida a tothom
a la seva acceptació emocional,
a algú no li agradarà i l’altre s’e-
mocionarà fins a plorar. 

La música ens agermana i
ens acompanya moltes hores
del dia, a la ràdio, la televisió, pel
mòbil i altres, el cine, ascensors,
sales d’espera, espectacles... acos-
tumen a embolcallar-nos amb
notes musicals. 

La música, sigui quina sigui,
és el llenguatge que s’entén a tots
els racons del món.       

Les millors
perles

Uns veïns de Girona alerten a la policia que han vist el rostre
d’una dona al riu Onyar. Un cop passat l’ensurt, l’alcaldessa
Marta Madrenas diu a Twitter que es tracta d’una escultura

que “podria ser del segle XVIII o anterior”. Aquesta hipòtesi ha quedat
descartada: és una escultura que va estar exposada a una discoteca.

Anar al supermercat i, amb la compra, endur-te el datàfon
de la caixa. Això li ha passat a la mare d’un tuitaire. La
dona explica que la caixera va estar buscant-lo una bona

estona i que finalment va haver de pagar en efectiu. En arribar a
casa, es va adonar del seu error involuntari. 

Després de quasi dos mesos de confinament, portar els cabells
ben arreglats et converteix automàticament en sospitós. A
Toledo, la Policia Local va descobrir que una perruqueria

continuava oferint els seus serveis de forma clandestina perquè el
pentinat d’un jove els va semblar “impecable”.

Hospital de Llabraguet. Amb aquest nom peculiar va re-
batejar la periodista María Patiño l’Hospitalet de Llobre-
gat, en anunciar el guanyador d’un premi de 3.000 eu-

ros: un espectador de ‘Socialité’ veí de la localitat. Ens trobem
davant del nou Sant Esteve de les Roures?

La Saray, una concursant de la 8a edició de ‘Masterchef’, s’ha
convertit en Trending Topic mundial a Twitter després d’oferir
el plat més desagradable de la història del programa de TVE:

una perdiu morta, sense desplomar ni cuinar, amb tres tomàquets
al damunt. Un plat que li ha valgut l’expulsió immediata.

A les xarxes

@DavidGR1714: Si Ada Colau es volia
gastar 200.000 euros en el concert i no
pensava pagar a tots els cantants, on ana-
ven els diners?

@JordiColomeB: Crec que en general
molta gent simplement està descobrint
que hi ha aglomeracions... perquè a les
ciutats hi vivim molta gent.

#Fase0 #Desconcert

@MarPoyato: El Congrés dona llum verda
a la quarta pròrroga de l’estat d’alarma.
Per tant, el confinament s’allarga fins al
24 de maig.

#QuartaPròrroga
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OCUPACIÓ4L’atur s’ha disparat
a l’Hospitalet. Des de finals de
març, el nombre de persones que
s’han quedat sense feina ha cres-
cut més d’un 13%, arribant a un
total de 17.476 persones aturades
el passat mes d’abril, segons les
dades recollides per l’Observatori
del Treball i Model Productiu.
Això significa que, en un sol
mes, 2.067 persones es van que-
dar sense feina a la ciutat. I si es
compara amb la gent que es va
apuntar a l’atur el mes de març,
1.024 persones, la xifra es va més
que duplicar.

Així doncs, la crisi econò-
mica i social provocada pel co-
ronavirus ja ha deixat més de
3.000 persones sense feina a la
ciutat.

CAIGUDA DELS CONTRACTES
Aquestes dades coincideixen
amb la caiguda de la contracta-
ció laboral que ha detectat el Fò-
rum Empresarial del Llobregat.

Tant a la ciutat com al Baix Llo-
bregat, entre gener i març s’han
firmat un 30% menys de nous
contractes. De fet, segons el ma-
teix informe, aquesta xifra és en-
cara més alarmant i s’enfila fins
al 40,6% si s’analitza des de
l’octubre fins al març.

La mateixa patronal també

ha detectat que, fins a finals de
març, el nombre d’empreses a
l’Hospitalet i al Baix Llobregat
havia caigut un 9%, amb 2.763
empreses que havien tancat des
de finals del 2019.

Així i tot, des del Fòrum
creuen que, de cara a l’estiu, la si-
tuació pot començar a millorar.

El nombre d’empreses que tanquen preocupa. Foto: Àlex Recolons/ACN

El coronavirus dispara l’atur 
a l’Hospitalet més d’un 13% 

» Més de 3.000 persones s’han quedat sense feina des del març
» La patronal creu que a l’estiu es recuperarà la contractació

Demanen que la bici sigui 
el vehicle del desconfinament
MOBILITAT4Amb l’objectiu d’e-
vitar un rebrot del coronavirus,
el desconfinament està marcat
per una sèrie de normes d’hi-
giene i de distanciament social.
Això fa que el transport públic si-
gui un sistema poc aconsellable
per tornar a moure’s.

Davant d’aquesta situació, i
tenint en compte que el confi-
nament i la reducció de la mo-
bilitat han aconseguit que la
qualitat de l’aire millori nota-
blement, La Saboga demana a

l’Ajuntament de l’Hospitalet que
aposti per la bicicleta com trans-
port alternatiu al cotxe.

Per fer-ho, l’entitat que pro-
mociona l’ús de la bicicleta exi-
geix al govern de Nuria Marín
que ampliï la xarxa de carrils bici
de la ciutat i que redueixi el
trànsit en diversos carrers del
municipi perquè ciclistes i via-
nants tinguin més espai per cir-
cular, imitant l’exemple del que
ja han fet ciutats com Cornellà,
Esplugues o Barcelona.

GASTRONOMIA4El sector de la
restauració ha estat un dels
més perjudicats per la crisi del
coronavirus. Bars i restaurants
van ser dels primers establi-
ments que van haver de tancar
per evitar aglomeracions quan
es va posar en marxa el confi-
nament i, segons les fases de
desconfinament que va anun-
ciar fa unes setmanes el go-
vern central, seran un dels úl-
tims a poder reprendre el negoci
amb normalitat.

Però aquestes mateixes nor-
mes diuen que, de moment, po-
den començar a vendre els seus
productes per emportar-se. És
per això que l’Ajuntament faci-
litarà l’obtenció del permís que
necessiten bars i restaurants per
portar menjar a domicili.

Ara, aquest procés adminis-
tratiu es podrà fer per internet a
través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Els propietaris dels bars i res-
taurants que ho vulguin només

han d’enviar tota la documen-
tació i els serveis municipals
s’encarregaran d’analitzar-los i
de posar-se en contacte amb
ells per explicar-los tots els de-
talls. En aquest sentit, des del
consistori recorden que, davant
la situació sanitària en què ens
trobem, cal extremar les mesu-
res higièniques.

A més, també ha elaborat
una llista amb tots els locals
que ja ofereixen aquest servei per
apropar-los als clients.

L’entitat reclama més carrils bici a l’Ajuntament. Foto: La Saboga

Bars i restaurantsadomicili

Successos |Troben 3.120 plantes de marihuana en una nau
Els Mossos d’Esquadra van desmantellar una plantació amb 3.120 plantes de mari-
huana que van trobar en una nau industrial de la ciutat. Els agents també hi van tro-

bar 43 kg de cabdells i calculen que tota la droga valdria 250.000 euros al mercat.
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Miguel García i Noemí de la
Calle, a la direcció de Ciutadans
POLÍTICA4Els hospitalencs Mi-
guel García i Noemí de la Calle
han estat elegits per formar part
del Consell General de Ciuta-
dans, el màxim òrgan de govern
del partit entre congressos.

El portaveu de Ciutadans a
l’Ajuntament de l’Hospitalet i la
diputada al Parlament van ser
escollits per formar part de la di-
recció del partit en la cinquena
assemblea general que els ta-

ronges van celebrar, de manera
telemàtica, l’últim cap de set-
mana d’abril. De fet, tant García
com de la Calle ja formaven
part del Consell General del par-
tit taronja i, per tant, van reva-
lidar el seu càrrec.

El congrés també va servir
per elegir Inés Arrimadas com a
líder de Ciutadans després de la
dimissió d’Albert Rivera arran de
la desfeta electoral de la tardor.

Els comuns donaran diners 
per investigar el coronavirus

SOLIDARITAT4L’Hospitalet en
Comú Podem ha anunciat que
els tres regidors que formen
part del grup municipal del par-
tit al Ple municipal faran dona-
cions a “projectes públics rela-
cionats amb la investigació i im-
pulsats a la ciutat” per fer front
al coronavirus.

A través d’un comunicat, la
confluència va explicar que “la
política ha d’estar a l’altura de la
situació i ser exemplars” i, per
això, els seus representants al
consistori faran donacions per
impulsar la investigació per tro-
bar una cura de la Covid-19.

A més, també entregaran di-
ners a aquelles iniciatives que

s’han posat en marxa per
“pal·liar l’emergència social que
pateixen els veïns i veïnes en si-
tuació de vulnerabilitat”.

Des del partit reconeixen
que són altres administracions
les qui tenen la responsabilitat de
finançar amb tots els diners ne-
cessaris la investigació, però que
igualment el grup municipal
dels comuns farà les donacions
que creguin convenients per im-
pulsar la investigació que està
treballant per trobar una cura a
la pandèmia.

En el mateix document tam-
bé asseguren que “sortirem més
fortes i unides, com a societat i
com a ciutat” d’aquesta crisi.

AJUNTAMENT4L’Hospitalet va
tornar a celebrar un Ple muni-
cipal després que la crisi sanità-
ria obligués a suspendre el que
s’havia de fer durant el mes de
març. De fet, el Ple del passat 29
d’abril va ser el primer de la his-
tòria de la ciutat que se celebra
de manera telemàtica.

La crisi social i econòmica
provocada pel coronavirus tam-
bé va centrar bona part del de-
bat polític. Un dels punts més
importants que van aprovar els
partits representats al Ple van
ser les partides econòmiques
que es destinaran a fer front a la
crisi econòmica i social provo-
cada per la pandèmia de la Co-
vid-19.

En total seran més d’1,3 mi-
lions d’euros que sortiran del
fons de contingència que ja
s’havia previst al pressupost mu-
nicipal de 2020, i que hi desti-
narà mig milió d’euros. A aques-
ta xifra s’hi sumaran els 840.000
euros del superàvit del pressu-
post de l’any passat.

Això és només el 20% dels
4,2 milions de superàvit que
van quedar dels comptes muni-
cipals del 2019. Per això, els
partits van demanar al govern
central que modifiqui la llei, que
fins ara obliga a destinar aquests

diners a pagar el deute munici-
pal, perquè es puguin destinar
més partides a fer front a les con-
seqüències derivades de la crisi
provocada pel virus.

En aquest sentit, el mateix
regidor de Planificació, Projec-
tes Estratègics i Hisenda, Fran
Belver, va dir que “el món local
en vol més” i reclamaran al go-
vern del PSOE que els permeti
“invertir el 100% del superàvit”
i fer servir els romanents de
tresoreria per “contribuir a la re-
construcció social i econòmi-
ca” de l’Hospitalet.

UNIÓ DE TOTS ELS PARTITS
Durant el Ple, l’alcaldessa Núria
Marín va remarcar la importàn-
cia de sumar forces per crear un
gran consens que ajudi a superar
les conseqüències socials i eco-
nòmiques que provocarà el co-
ronavirus. Per això va proposar
un pacte local que sumi partits,
patronals i sindicat.

A més, tots els partits van do-
nar suport a una declaració ins-
titucional que va transmetre el
condol als familiars de les vícti-
mes i va agrair la feina feta als
professionals essencials.

L’Ajuntament vol plantar cara als efectes de la pandèmia. Foto: Arxiu

Aproven destinar 1,3 milions
d’euros a fer front a la crisi
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Centre | Sant Josep

Bolca una formigonera
a la plaça Anselm Clavé

SUCCESSOS4Una formigone-
ra de grans dimensions va bol-
car el 4 de maig al matí a la pla-
ça Anselm Clavé. Els fets van
passar cap a les deu del matí,
quan un camió de gran tonatge
que transportava formigó va
bolcar a la cruïlla entre el carrer
Enric Prat de la Riba i l’avingu-
da d’Isabel la Catòlica.

Segons L’HDigital, el vehicle
baixava per l’avinguda i, a la pla-
ça Anselm Clavé, va girar a l’es-
querra per agafar el carrer Enric
Prat de la Riba, un gir que no
està permès. Llavors, el vehicle

va bolcar, arribant a topar amb
un arbre i un parell de bancs que
hi havia a la vorera del davant i
que van haver de ser retirats per-
què van quedar en mal estat. Tot
i que l’accident va ser molt apa-
ratós, no es van lamentar ferits.

Els Bombers de la Generali-
tat expliquen que el vehicle va
patir una petita fuita al dipòsit de
combustible que es va poder
segellar sense problemes. A més,
el camió no es va poder retirar
fins a la tarda, quan dues grues
de grans dimensions el van po-
sar dret de nou.

PATRIMONI4La importància
econòmica i social que va tenir la
Cosme Toda mentre va funcionar
va quedant demostrada a mesu-
ra que avancen les obres per
construir-hi un conjunt de blocs
de pisos que portarà milers de
nous veïns al barri.

L’última troballa que s’hi ha
fet són els més de seixanta obu-
sos de la Guerra Civil que hi ha-
via emmagatzemats a les galeries
dels forns que s’estan desente-
rrant per construir diversos edi-
ficis als terrenys de l’antiga fàbrica
de ceràmica.

La descoberta la va fer un
operari dijous 30 d’abril cap a
quarts de tres de la tarda quan,
segons l’Agència Catalana de No-
tícies, en va desenterrar un parell.
Immediatament van avisar els
Mossos d’Esquadra, que van en-
viar els Tedax, els especialistes en
explosius de la policia catalana.

Els artificiers van ser els en-
carregats de desenterrar la resta
dels 61 projectils que hi havia a la
fàbrica i comprovar que no tenien
càrrega explosiva, de manera

que no suposaven cap perill. L’o-
peració va obligar a tallar el tràn-
sit del carrer Batllori durant tres
hores per garantir totes les me-
sures de seguretat.

PASSAT BÈL·LIC
Aquest és el segon cop que es
troben projectils de la Guerra Ci-
vil als terrenys de l’antiga Cos-

me Toda des que van començar
les obres.

I és que com han explicat di-
ferents historiadors de la ciutat,
la fàbrica va jugar un paper molt
important durant la guerra, ja que
les seves galeries tenien les mi-
llors condicions per guardar-hi
pólvora i els tallers es van trans-
formar per fabricar-hi bombes.

Alguns dels projectils que van desenterrar els artificiers. Foto: ACN

Desenterren 63 projectils de 
la Guerra Civil a la Cosme Toda

Economia | La Farga ha hagut de suspendre algunes fires
El coronavirus i l’estat d’alarma decretat pel govern central han obligat a canviar

el calendari de fires i activitats programades per fer a La Farga. Un dels salons amb
més èxit d’assistència que s’ha cancel·lat ha estat el Veggie World, que es farà el 2021.
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Santa Eulàlia

CULTURA4Fotos, poemes i ví-
deos van ser els regals que va re-
bre la biblioteca de Santa Eulà-
lia per celebrar els seus cin-
quanta anys de vida. L’aniversari
va ser el 23 d’abril, diada de Sant
Jordi, i molts veïns i veïnes van
decidir compartir a través de les
xarxes socials els seus missatges
i records que han anat atresorant
durant aquest mig segle de vida
d’aquest equipament clau de la
vida cultural del barri.

Tots aquests missatges es
van recollir sota l’etiqueta #Bib-
SantaEulaliaLHfa50, impulsada
des de la mateixa biblioteca per
fer més visible aquest aniversa-
ri tan especial que el confina-
ment i el coronavirus han obli-
gat a celebrar des de casa.

Com va explicar el Centre
d’Estudis, la biblioteca va obrir
el 23 d’abril del 1970 en un edi-
fici construït el 1930 i que, al
principi, va acollir una escola.

COMERÇ4“Que la gent es quedi
al barri per donar-li vida”. Ho diu
Mireia López, presidenta de l’as-
sociació de comerciants Santa
Eulàlia Comerç. De fet, com ex-
plica a Línia L’H, l’entitat ha po-
sat en marxa una campanya a tra-
vés de les xarxes socials perquè la
ciutadania “no s’oblidi del petit
comerç” a mesura que s’aixe-
quin les mesures del confina-
ment. López diu que si els veïns
i veïnes volen recuperar la vitali-
tat dels carrers i del barri han de
donar suport al petit comerç. Si
no, adverteix que “les persianes
avall hi seran sempre”.

Tot i que el cop econòmic
que ha patit el sector del comerç
ha estat fort, López explica que la
gent, el que ha de fer, és no per-
dre els costums que ha adquirit
durant el confinament provocat
per aquesta crisi sanitària. Ella ho
ha comprovat des de primera
fila, ja que com explica: “he vist
gent comprant a la botiga que no

havia vist mai” als comerços del
barri, i això que la seva família hi
viu i hi té el negoci des de fa ge-
neracions.

GANES DE COMPRAR
Per López, un element que tam-
bé ajudarà a recuperar el petit
comerç és el “mono de com-
prar” que considera que té la
gent després de tants dies tan-
cada a casa seva.

Però això pot acabar sent un
miratge, ja que la representant
dels comerciants creu que serà al
setembre quan els botiguers no-
taran si hi ha una caiguda de les
vendes més important.

Sobre les administracions,
López assegura que “el petit co-
merç s’ha sentit desemparat”,
tant per les poques ajudes que els
han ofert, com per la falta de pro-
tocols sanitaris per tornar a obrir.

Els comerciants s’han sentit desemparats. Foto: Google Maps

Els comerciants demanen que
es compri a les botigues de barri

La biblioteca de Santa Eulàlia
celebra mig segle confinada

SOLIDARITAT4El cuiner Nandu
Jubany ha posat en marxa una
campanya per recollir fons per
als projectes d’investigació i re-
cerca per trobar una cura al co-
ronavirus que han iniciat l’Idi-
bell, l’Hospital Universitari de
Bellvitge i l’Institut Català d’On-
cologia.

Jubany s’ha aliat amb l’em-
presa CSTY, especialitzada a
fabricar roba de cuina d’alta
qualitat, per fer unes mascare-
tes de protecció especialment
pensades per al sector de la
restauració i l’hostaleria. La in-
tenció és que, així que bars i res-
taurants puguin començar a
obrir i rebre clients, els profes-
sionals comprin aquestes mas-
caretes per atendre els clients.
La peculiaritat és que tenen un
somriure dibuixat.

Jubany explica que la idea la
va tenir un dia que va veure un
amic seu, Carles Tejedor, “que
s’havia dibuixat un somriure a la
mascareta”. El cuiner osonenc va
pensar que “era una molt bona

idea” per “recuperar l’alegria”
davant d’aquesta crisi “devasta-
dora per a moltes famílies i em-
preses” que ha provocat el co-
ronavirus. Jubany assegura que,
“quan es trobin un professional
i un client o dos cuiners amb la
mascareta posada”, es transme-

trà “el somriure en comptes del
virus”.

A més, tots els fons recaptats
amb la venda d’aquestes masca-
retes es destinaran als projectes
de l’Idibell, de l’ICO i de l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge per fer
front a la pandèmia.

Les mascaretes estan pensades per al sector de la restauració. Foto: Idibell

Nandu Jubany recull diners
per investigar el coronavirus

Bellvitge | Gornal

Successos |Detenen un home per fer-se passar per policia
Els Mossos van detenir un home que sortia d’una bugaderia del barri perquè es
feia passar per policia de paisà. Amb aquesta excusa, agafava les targetes de les
víctimes, els hi demanava el codi i els robava traient diners als caixers propers.

Successos | Detenen un menor per vuit robatoris
Els Mossos d’Esquadra han detingut un noi de 17 anys per haver comès vuit robato-
ris amb intimidació i violència. L’autor hauria comès els delictes a la sortida dels
centres educatius quan, amb un grup més nombrós, prenia mòbils i altres objectes.

FORMACIÓ4La crisi sanitària i
el confinament ha obligat a can-
viar molts hàbits que seguíem
abans de l’arribada del corona-
virus. Un d’aquests és la forma-
ció, que en molts casos ha pas-
sat a ser en línia davant del tan-
cament dels centres educatius.

Gornal Activa no està al mar-
ge d’aquests canvis i ja els apli-
ca des de fa dies. Per no aturar
el servei de formació que ofereix
a la ciutadania, el centre farà en
línia alguns dels cursos que ja te-
nia previstos al seu calendari

però que, en principi, s’havien de
fer presencialment.

Des de principis de mes el
centre ofereix cursos a petits i
mitjans empresaris per ensen-
yar-los a fer estudis de mercat,
perquè apostin per l’economia
col·laborativa i els negocis a les
plataformes digitals o per apren-
dre a posar preu als productes i
serveis que ofereixen. Per als que
comencen un negoci, el centre
farà cursos per explicar com
mantenir una empresa durant
els primers anys de vida.

Continua la formació per als
empresaris a Gornal Activa
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Les Planes | La Florida

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
ha anunciat que ampliarà el ser-
vei de columbaris del cementiri
municipal per “donar resposta a
part de les necessitats creades a
causa de la pandèmia de la Co-
vid-19”.

Així doncs, a partir del mes
que ve hi haurà 170 nous espais
disponibles per a dipositar urnes
funeràries i “atendre més sol·li-
cituds” després que els 80 co-
lumbaris actuals ja siguin plens.

En cada columbari, que es-
taran en règim de concessió de
cinquanta anys, hi cabran entre
quatre i sis urnes funeràries,
segons les dimensions. L’Ajun-
tament els entregarà amb una là-
pida decorativa de granit de co-
lor blanc, pom i florera d’acer in-
oxidable i altres elements deco-
ratius i sanitaris.

Aquest nou bloc de colum-
baris, fet amb peces prefabrica-
des, estarà a la via de la Mercè.

ESPAI PÚBLIC4Els veïns i veïnes
de La Florida fa temps que re-
clamen més zones verdes i espais
públics lliures de cotxes per po-
der passejar pel barri. Com ex-
plica Pedro Luna, president de
l’Associació de Veïnes i Veïns de
La Florida, és una cosa que ja ha-
vien demanat “abans del confi-
nament”, que “fa temps” que
ho estan exigint al govern mu-
nicipal, però que ara es fa més
evident i necessari i, per això, ho
tornen a reivindicar.

Al nord de la ciutat hi ha al-
guns dels barris amb més den-
sitat de població de tota la Unió
Europea. Això fa que “no sigui
fàcil respectar les normes de
distanciament social” marcades
per les autoritats per evitar re-
brots del coronavirus, com co-
menta Luna.

Davant d’aquesta situació,
des de l’entitat veïnal tornen a
posar sobre la taula propostes
per millorar i facilitar la mobili-

tat de la gent del barri a peu,
traient cotxes d’alguns carrers i
fent que aquests siguin per a via-
nants. De fet, la falta de zones
verdes i espais oberts sense cot-
xes per on passejar és una “quei-
xa recorrent dels veïns”, com re-
coneix Luna.

MÉS ARBRES ALS CARRERS
També ho denuncien altres en-
titats com L’Hospitalet Verd,

que asseguren que, a la ciutat,
“pocs carrers garanteixen un es-
pai per a vianants que complei-
xi amb el distanciament social”
que exigeix el desconfinament
marcat pel govern central. 

Per això, diversos col·lectius
demanen a l’Ajuntament que
reconsideri el projecte d’arbrat i
que no s’eliminin més arbres de
les voreres sinó que es redueixi
l’espai per als vehicles.

Els veïns demanen més espais per passejar. Foto: Twitter (@AViVLaFlorida)

El desconfinament fa evident
la falta de zones verdes al barri

El coronavirus obliga a ampliar
el cementiri municipal

PATRIMONI4La plataforma que
defensa el patrimoni històric i ar-
quitectònic del castell de Bellvís,
Defensem el Castell, denuncia
que a principis de mes aquest
edifici històric de la ciutat va pa-
tir un atac vandàlic. Des de l’en-
titat denuncien que han apare-
gut pintades en una de les parets
del monument arquitectònic
que el malmeten i posen en pe-
rill el valor històric d’aquest ele-
ment patrimonial.

En aquest sentit, reclamen
que “les úniques lletres que es
vegin” al castell de Bellvís siguin

“les del cartell que anuncia la joia
que tenim al barri”.

Davant d’aquests fets, des
de Defensem el Castell demanen

civisme als veïns i veïnes del ba-
rri per cuidar aquesta “raresa
meravellosa” que suposa tenir un
castell medieval “al bell mig
d’un barri amb molta població”.

Però, a la vegada, no s’estan
de recordar que, “en primer
lloc”, la “responsabilitat” de pro-

tegir el patrimoni arquitectònic
de la ciutat és de l’Ajuntament de
l’Hospitalet.

Per això demanen al govern
liderat per Nuria Marín que
continuï amb el projecte de re-
cuperació d’aquest conjunt ar-
quitectònic medieval.

La nova tanca que va instal·lar l’Ajuntament. Foto: Twitter (@ElBellvis)

Defensem el Castell de Bellvís
denuncia pintades a l’edifici

Collblanc | La Torrassa

Reparteixen lots de menjar
ecològic per als veïns

AJUDES4La Confederació d’As-
sociacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC) ha entregat a l’As-
sociació de Veïnes i Veïns de
Collblanc-Torrassa diversos lots
de menjar perquè l’entitat els re-
parteixi entre les famílies del ba-
rri que més ho necessitin.

Es tracta de cistelles amb
productes ecològics i de proxi-
mitat, ja que la Confederació
també ha volgut donar suport a

l’economia solidària i a la pro-
ducció agroecològica i de coo-
peratives.

Les famílies que rebin els
lots, que també s’han repartit al
barri de Sant Josep, tindran 16
quilos de verdures, 8 quilos de
fruita, una dotzena d’ous, pro-
ductes làctics, més de 4 quilos de
carns ecològiques, quatre quilos
de llegums i productes secs i una
pastilla de sabó.

Una botiga de la Torrassa
venia un gel desinfectant fals
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van requisar més d’un
centenar d’ampolles d’un pro-
ducte que es venia en una boti-
ga de la Torrassa com a gel des-
infectant per les mans un pro-
ducte químic destinat a netejar
terres i altres superfícies.

La policia catalana va trobar
les ampolles en aquest comerç
després de detectar que l’estava
fabricant i venent una empresa

química de Rubí que no tenia
permisos per fabricar productes
cosmètics que es puguin aplicar
directament sobre la pell.

Estirant el fil, els agents de la
Unitat d’Investigació van des-
cobrir que un establiment del ba-
rri tenia a la venda ampolles del
mateix producte i les va requisar
totes. En total, el comerç en te-
nia 111 i les venia a un preu
d’entre un i tres euros.

Educació | Recollida d’ordinadors per continuar les classes
Empreses i entitats com la Xarxa d’Economia Social han posat en marxa diferents inicia-
tives per recollir ordinadors i aparells electrònics en desús que puguin servir als infants

de les famílies més vulnerables per seguir les classes en línia i acabar el curs.

Entorn | Obren el parc de la Marquesa i el de Collblanc
L’Ajuntament ha decidit obrir al públic els parcs de la Marquesa i de Collblanc
i el de l’Alhambra, al barri de Santa Eulàlia, perquè els ciutadans tinguin
més espais on practicar esport i passejar durant la desescalada del confinament.

L’entitat diu que
la responsabilitat de
protegir el patrimoni 
és de l’Ajuntament



El CE l’Hospitalet es jugarà
l’ascens en un ‘play-off’ a 4

La possibilitat que ha-
vien plantejat els clubs
de jugar un play-off a
vuit s’ha descartat per

part de la Federació Espanyola de
Futbol (RFEF), però l’Hospi ja
sap que un hipotètic ascens pas-
sarà per un play-off exprés que ju-
garan els quatre primers classi-
ficats del grup 5 de Tercera.

El passat dia 6 es va confir-
mar que aquesta post tempora-
da constarà d’eliminatòries a
partit únic que enfrontaran el pri-
mer de la lliga (l’Hospi) contra el
quart (l’Europa), mentre que

l’altre emparellament enfronta-
rà el Terrassa i el Sant Andreu.
Els vencedors dels dos encreua-
ments jugaran la final, i l’equip
vencedor tindrà la recompensa
de l’ascens. Encara no se saben
ni les dates ni l’escenari d’a-
quest play-off.

Degut a l’enorme quantitat
d’equips que ascendiran, i que
aquest curs es tancarà sense des-
censos a Segona B, finalment la
decisió de la RFEF serà crear
un cinquè grup en la categoria de
bronze del futbol estatal de cara
a la temporada 2020-21.

El passat dia 3, l’INEF l’Hospi-
talet va rebre la millor notícia
possible: l’equip continuarà ju-
gant a la màxima categoria del
rugbi estatal femení, la Divisió
d’Honor, després que la Federa-
ció Espanyola (FER) acordés
suspendre el play-out de per-
manència, que l’equip de Pablo
Arévalo hauria d’haver jugat
contra el segon classificat de la
Divisió d’Honor B (el CP les Abe-
lles de València ocupava aques-
ta posició). Tot i que en primera
instància (a finals d’abril) la FER
havia decidit que el play-off pel
títol de la lliga femenina es man-
tenia, finalment es va coronar
com a campiones del curs 2019-
20 l’Universitario de Sevilla.

El conjunt taronja havia po-
sat el punt final a la fase regular
del curs amb dues victòries (les
dues a la Feixa Llarga, contra El
Salvador i contra el Sanse) i 12

derrotes en 14 partits. El que toca
ara, però, és oblidar aquest curs
i començar a preparar el que ve…
quan sigui possible.

EL MASCULÍ, CINQUÈ
De la mateixa manera, la tem-
porada 2019-20 s’ha acabat tam-
bé per al primer equip masculí de
Leo Pereira, que posa el punt fi-
nal a una nova campanya en la

Divisió d’Honor B en una meri-
tòria cinquena posició.

L’RCH s’ha mantingut sem-
pre en la zona noble del grup B
de la Divisió d’Honor B i ha tan-
cat el curs amb un saldo final de
13 victòries, un empat i sis der-
rotes en 20 partits. Igual que les
seves companyes, el sènior mas-
culí pensa únicament en com ha
de ser el curs que ve.

L’equip havia acabat en setè lloc el curs 2019-20. Foto: INEF – RCH

L’INEF l’Hospitalet seguirà a la
Divisió d’Honor el curs que ve

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Futbol sala | ‘Chacho’ Mesa seguirà entrenant el Bellsport
L’AE Bellsport ha anunciat la renovació de l’entrenador Antonio Chacho Mesa per al

curs que ve. Tot i que la lliga s’havia aturat, des del passat dia 6 el club sap que es jugarà
el play-off d’ascens a Segona Divisió, tot i que serà en format exprés i en seu única.
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Després de viure un 2019 per emmarcar
(va guanyar el premi Ramon Llull i va en-
capçalar les llistes dels més venuts amb
El fill de l’italià), Rafel Nadal torna a les lli-
breries quan tot just comencen a reobrir.
El pròxim dia 14 veurà la llum Mar d’estiu.
Una memòria mediterrània, un home-
natge de l’autor a la mar que el va acom-
panyar durant la infància i la joventut.

Llibres

Mar d’estiu
Rafel Nadal

El Grup Focus s’està esforçant perquè els
seus teatres es mantinguin actius i pre-
sents de forma virtual amb diverses ini-
ciatives. Una d’elles és #Anecdotari, una
proposta que convida tant els profes-
sionals del teatre com el públic a gravar
vídeos explicant anècdotes divertides i
curioses que hagin viscut al Romea, al
Condal, al Goya o a La Villarroel.

Teatre

#Anecdotari
Grup Focus

El grup Xiula, un dels referents actuals de
la música infantil, ha estrenat nou disc en
plena pandèmia. Sota el títol Cuarto la-
garto, el quartet ofereix una col·lecció de
cançons inèdites que han creat al llarg
dels seus vuit anys de carrera. Un dels te-
mes, però, és ben nou: Em quedo a casa,
escrita durant la quarantena amb l’ob-
jectiu de promoure el confinament.

Música

La Valeria és una escriptora que està tra-
vessant una crisi vital que afecta tant les
seves novel·les com la relació amb el seu
marit. En aquesta etapa difícil de la seva
vida, es refugiarà més que mai en les se-
ves millors amigues: la Carmen, la Lola i
la Nerea. Aquesta nova sèrie de Netflix es
basa en els quatre llibres de l’anomena-
da Saga Valeria, d’Elísabet Benavent.

Pelis i sèries

Valeria
María López Castaño

Cuarto lagarto
Xiula

DocsBarcelona
La 23a edició del DocsBarcelona estava programada del
19 al 31 de maig, i ni el coronavirus ha aconseguit mou-
re aquestes dates. Això sí, el festival de cinema docu-

mental s’ha hagut de reinventar per adaptar-se a les cir-
cumstàncies. Tota la programació s’oferirà online a través
de la plataforma Filmin, fet que permetrà, per primer

cop en la història del festival, seguir-lo des de qualsevol
punt de l’Estat. Enguany, el DocsBarcelona compta amb

un total de 35 documentals (28 llargmetratges i set
curts), el 55% dels quals dirigits o codirigits per dones.   

Juliana Canet (Cardedeu, 1999) es va fer popular l’any
2017 gràcies als vídeos que penjava al seu perfil d’Ins-
tagram. Lluny de ser una instagramer convencional, el
seu sentit de l’humor i el fet de parlar en català (i, molt
sovint, sobre llengua i literatura catalanes, l’àmbit que
estudia) la van fer destacar de seguida. Així va ser com
aquesta alumna de la Universitat Autònoma va co-
mençar a copresentar el programa de ràdio Adoles-

cents iCat i, d’aquí, va passar a col·laborar al Tot es mou
de TV3. Després de diverses aparicions a altres espais
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

(CCMA), el passat dia 4 va estrenar una secció a l’APM
de Catalunya Ràdio. L’anunci d’aquesta nova partici-
pació va desencadenar una polèmica a Twitter, on di-

versos usuaris creuen que la CCMA li està donant
massa espais, mentre que molts d’altres celebren que
una noia tan jove guanyi protagonisme, defensi el ca-

talà i connecti amb la seva generació.

J U L I A N A  C A N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser instagramer i youtuber en català
Té més de 66.000 seguidors a Instagram

Famosos

Estrenar una secció a l’APM de la ràdio
Parla dels secrets del que ella anomena ‘star system’ català

Polèmica perquè “surt a tot arreu”
Hi ha qui creu que li han donat massa espais a la CCMA

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
QUI ÉS?

|Marvel’s Iron Man
Aquest nou videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors posar-se en

la pell de Tony Stark, l’home de ferro, i disputar autèntics combats aeris.



EL CONSELL DE LA SETMANAEL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

BUFAR ESPELMES

Posa’t la teva música preferida i gaudeix-la 
com mai: recorda que estàs de celebració

MENJAR BÉ

ESCOLTAR MÚSICA

FER VIDEOTRUCADES

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

i OCI

Encara que sembli que el coronavirus ho ha paralitzat tot,
la realitat és que el món continua girant, el temps conti-
nua passant i la gent continua fent anys. Si et toca cele-

brar el teu aniversari a casa o viure l’aniversari d’un ésser esti-
mat des de la distància, no és tan horrible com sembla. Hi ha
alguns consells que pots seguir per aconseguir que els dies
especials no deixin de ser-ho.
D’entrada, si avui fas anys, bufa les espelmes. És un acte

simbòlic, sí, però t’ajudarà a sentir que estàs celebrant un any
més de vida (i això sempre és motiu d’alegria). Dedica tots els
teus esforços al teu benestar: escolta la teva música preferida,
menja allò que més t’agradi i fes qualsevol cosa que t’animi.
Però, no ens enganyem, si durant el confinament enyores

algú, quan sigui el teu aniversari o el seu, l’enyoraràs encara
més. És per això que les videotrucades es convertiran (si és
que no ho són ja) en les teves millors aliades. Una videotruca-
da conjunta amb els amics o amb la família pot ser un bon
context per bufar les espelmes, prendre una copa i brindar en
la distància, tot desitjant que aviat es pugui fer en persona.

Aniversaris confinats, però feliços

És un acte simbòlic, però t’ajudarà a sentir que, 
malgrat tot, avui fas anys i és el teu dia

Les claus

Potser no faràs els àpats més saludables del món, 
però un dia és un dia i un bon pastís no et farà mal

L’aniversari a distància serà menys trist 
si estàs amb els teus de forma virutal
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