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Tres nois van pel carrer i es creuen
amb un home calb. Ni tan sols el
miren, ni es giren ni li presten aten-
ció. Al cap i a la fi, està normalit-
zat que els homes no tinguin ca-
bells, no? Per què sorprendre’s?
Però, seguidament, es troben amb
una dona calba. El primer que
pensen: “Ai, pobra, deu estar ma-
lalta”. No li treuen la mirada de so-
bre i xiuxiuegen, igual que fa la res-
ta de gent que se la creua.

Aquesta és una situació real i
la viuen moltes dones que tenen
alopècia. Per això, algunes opten
per portar perruca o, directa-
ment, per intentar sortir poc de
casa. Simplement pel fet de ser di-
ferents. Per no entrar en els cà-
nons de bellesa establerts. “Fins
que obres els ulls i t’adones que,
si al món no li agrades, que s’a-
guanti, perquè qui ha de canviar
és la societat, no nosaltres”.

Amb aquesta frase, Júlia Vin-
cent explica com, després de 23
anys tancada a la gàbia que per a
ella va ser la perruca, va “sortir de
l’armari”. “La necessitat d’encai-
xar és un problema molt gran i a
mi em va fer bola”, recorda. Per
això va decidir crear A Pelo: l’ú-
nica associació que en aquell
moment hi havia a tota Espanya
per donar suport a dones i nens
que pateixen alopècia, i actual-
ment la més gran de l’Estat.

LA PERRUCA: REFUGI O PRESÓ
“Quan tenia setze anys, mentre
anava de classe al metro, uns nens
em van treure la perruca. Va ser
molt dur”. És el testimoni de
l’Ángeles de la Fuente, una bar-
celonina de 50 anys que ha con-
viscut tota la vida amb l’alopècia.
Recorda la crueltat dels nens a
l’escola i la dependència que ha

tingut gairebé sempre cap a les
perruques. Encara ara en porta,
però des que va conèixer A Pelo,
fa tres anys, hi té una relació molt
més sana: “Ara m’he empoderat
i fora de la feina me la trec”, diu.

En canvi, altres dones amb
alopècia veuen la perruca com
una condemna. És el cas de Vin-
cent, però també d’Eli Rodrígu-
ez, que no va aguantar ni tres me-
sos portant-ne. “M’incomodava
molt, així que vaig optar per por-
tar mocador o res”, explica aques-
ta veïna de Barcelona de 39 anys,
que té alopècia des dels 8. 

Ella, que com De la Fuente
treballa de cara al públic, va avi-
sar a la feina abans de mostrar
obertament la seva alopècia i no
va tenir cap problema. “Què
m’havien de dir a mi? Si a la meva
feina hi ha molts calbs”, reflexio-
na Rodríguez. Però, malaurada-
ment, no sempre passa això:
“Em van fer fora d’una feina per
calba”, denuncia Vincent, que

aleshores treballava a una com-
panyia de teatre infantil.

ESCLAVES DE LA MEDICACIÓ
El desconeixement de la societat
sobre l’alopècia femenina es fa pa-
lès també en la medicina. Tal com
assenyala Vincent, sovint quan
una dona té una petita clapa no
se li diu que té alopècia areata,
sinó que això deu ser “dels ner-
vis”. I, quan el diagnòstic és molt
evident, moltes dones es veuen
sotmeses a una medicació agres-
siva i molts cops ineficaç. 

“Dels 8 als 34 anys vaig pren-
dre medicació i en general m’ana-
va funcionant, però als 34 vaig per-
dre tots els cabells, fins i tot les ce-
lles i les pestanyes. El dermatòleg
em va dir que em podia donar un
medicament més fort, però que
m’hauria de fer analítiques enca-
ra més freqüents. Allà em vaig
plantar”, relata Rodríguez. El trac-
tament de l’alopècia autoimmune
pretén evitar que el cos rebutgi els

cabells i, tot i que pot funcionar,
quan deixes de prendre els medi-
caments, els cabells tornen a cau-
re. Es tracta de medicació molt for-
ta que afecta altres parts del cos i,
per tant, no s’hauria de prendre
sempre. “Després de trenta anys
medicant-me, deixar de fer-ho va
ser alliberador”, celebra Rodrígu-
ez, que des d’aleshores ja no es pas-
sa el dia pensant en l’alopècia. 

De la Fuente també va estar
molt de temps amb medicació, i en
el seu cas era particularment frus-
trant perquè no donava resul-
tats. “L’últim que em vaig posar va
ser una loció que em va receptar
una doctora i que em provocava
unes butllofes insofribles. Recor-
do estar plorant a urgències”, re-
lata, i afegeix que allò “era una ma-
nera d’aconseguir que sortissin els
cabells, i no van sortir”.

LA FORÇA DEL GRUP
De la Fuente, Rodríguez i Vincent
tenen clar que A Pelo va suposar

un punt d’inflexió en la seva ex-
periència amb l’alopècia. Desta-
quen la importància de trobar-se,
acompanyar-se i compartir ex-
periències que els permetin
aprendre a viure amb l’alopècia i
empoderar-se. “Coses de pelonas
que van des de tipus de maqui-
llatge per a celles fins a trucs per-
què la suor no entri als ulls, i que
ens fan sentir protegides, guapes
i fortes”, resumeix Vincent.

Tot plegat per aconseguir que
algun dia es perdi la importància
que la societat dona als cabells i
que deixi d’estar mal vist que les
dones no tinguin pèl on se supo-
sa que n’han de tenir o que, per
contra, en tinguin on no n’hi
hauria d’haver. Però, sobretot, per
arribar al punt on ser calba sigui
una simple realitat estètica més,
com portar els cabells llargs o
curts. El punt on les dones amb
alopècia puguin cridar ben fort i
sense por: “Som calbes, i què?”,
conclou Vincent.

Olga García / Anna Utiel
BARCELONA

“Som calbes, i què?”
» L’alopècia femenina és un fenomen minoritari, però a la ciutat hi ha dones que la pateixen

» L’associació A Pelo les ajuda a empoderar-se i a veure que no cal avergonyir-se per no tenir cabells

Una imatge d’algunes integrants de l’associació A Pelo. Foto: Jordi M. (Barcelona J imatges) i Albert Planàs
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La lupa

L’antic Happy Park del carrer Comtes de Bell-
lloc, al barri de Sants de Barcelona, ja no és
parkni és happy. I, segons com acabin les
coses, ni tan sols hi quedarà l’imponent edi-

fici industrial creat el 1925 per acollir la fàbrica Ger-
mans Climent.

Els crits i les rialles dels nens ja fa un parell d’anys
que es van apagar del tot. Els gestors del que va ser el
primer xiquiparc de Barcelona no van poder fer front
a l’augment del preu del lloguer d’un espai que, mal-
grat que continuava sent tot un referent de les famí-
lies del barri per a celebracions d’aniversaris multi-
tudinàries i un remei infal·lible en dies de pluja per des-
bravar les criatures passades de voltes, es veu que ja
no els sortia a compte.

Desconec si la demanda del mític parc infantil ha-
via baixat pel descens de la natalitat o pel canvi d’hàbits
dels xiquets, que potser prefereixen excavar forats al Mi-
necrafto fer el bèstia a l’Animal Jamen lloc de jugar de
manera tradicional a llançar-se boles de plàstic –amb
més o menys mala llet– i enfilar-se a plataformes tan al-
tes que acceleren el ritme cardíac dels pares com si els
seus fills practiquessin puenting.

La nova vida destinada al Happy Park és, en reali-
tat, la mort, perquè volen ubicar-hi un tanatori. Però no
un tanatori gran, lleig i fred, sinó un espai de vetlla aco-
llidor, més death friendly, perquè ja és prou dur haver
d’acomiadar-se definitivament d’algú per viure-ho com
si estiguessis en una de les cues d’un cinema multisala,
en la qual l’olor de crispetes ha estat substituïda per l’a-
roma de flors i fusta, molta fusta.

En aquest nou tanatori enrotllat, perquè l’últim co-
miat sigui més empàtic potser canviaran el to de les ce-
rimònies i la banda sonora aparcarà els hits fúnebres ha-
bituals –Ave Mariade Shubert, El cant dels ocellsde Pau
Casals, La vall del riu vermell…– per altres himnes a la
vida i a la mort, com I wanna live de Ramones, High-

way to hell d’AC/DC, Stayin’ alive de Bee Gees, Ano-
ther one bites the dustde Queen o, si m’apures, El mu-
erto vivode Peret.

En qualsevol cas, la mort, com més lluny, millor.
Perquè a ningú ens agrada que ens recordin que l’i-
nevitable destí final de la vida és l’expiració. The End.
Kaput. C’est fini. Se acabó lo que se daba. Game over.
Adeu, Andreu!

I aquesta és la tendència. No a morir-se, sinó a evi-
tar la proximitat de la mort. Not in my neighborhood,
com anomenen els anglosaxons el fet de rebutjar tenir
a prop qualsevol equipament molest, ja siguin tanato-
ris, centres d’atenció a persones drogodependents, cui-
nes industrials, hospitals, presons, clubs de cànnabis,
prostíbuls o menjadors socials. Volem que una catifa
enorme amagui les veritats incòmodes de la nostra so-
cietat, que aquesta estora estigui prou lluny de la nos-
tra rutina diària per no pensar-hi i que algú s’encarre-
gui d’escombrar cautelosament el que no volem a prop.

Però, per molt que no vulguem tenir-la present, la
mort és natural. I també és un negoci. Un tràmit des-
agradable i incòmode, però necessari en la mesura que
algú s’ha de fer càrrec de fer-nos desaparèixer del tot –
no temporalment, que això és feina del Mago Pop– i de
la manera menys traumàtica possible per als amics i fa-
miliars. Al que se’n va no l’afecta perquè ja tant li fa si
la corona dels cosins és més gran que la dels germans
o si l’han maquillat tan bé que sembla més guapo que
en vida. Millor ser el Fary viu que Brad Pitt difunt!

La mort, tot i que intentem enganyar-la reptant-
la als escacs –o al rummy, en la paròdia d’El setè se-
gellde Woody Allen–, sempre guanya i estaria bé que
ens ensenyessin a conviure amb aquesta resignació que
tant ens costa acceptar. Està clar que, a la vida, el prin-
cipal protagonista és un mateix i, per tant, és l’últim
personatge del repartiment que ha de deixar d’existir,
perquè, si no, s’acaba la pel·lícula i les possibles seqüeles

de la franquícia personal. I aquí no val buscar un al-
tre actor per interpretar el mateix paper. No hi ha co-
vers possibles!

De fet, diuen que, al final de la vida, just quan la par-
ca s’apropa arrossegant la dalla sobre les rajoles del ter-
ra amb aquell soroll insuportable que fa udolar els gos-
sos a centenars de kilòmetres, se’t projecten els records
més ancorats a la memòria a mode de pel·lícula. Jo no-
més demano que, quan arribi aquest moment, no si-
gui un vídeo coreà de TikTok, ni tampoc un film de la
Isabel Coixet emès per La 2 amb comentaris d’àudio
per a persones invidents. Ja que és la darrera pel·lícula,
que la dirigeixi Juanma Bajo Ulloa a mode de rema-
ke d’Airbago els Monty Python, si encara en queda al-
gun de viu. Ara bé, amb la mala sort que tinc segur que
enganxo la Teletienda.

La veritat és que ens ho prenem tot de manera ex-
cessivament seriosa, molt especialment l’últim adeu,
i hauríem d’aprendre d’altres cultures en les quals el
comiat no és un conyàs, com a Ghana amb els por-
tadors de taüts dansaires o a Nova Orleans amb les
marxes dixie.

Arribats a aquest punt, i tenint en compte el dolor
que causa desaparèixer d’aquest món, sovint ens pre-
guntem per què hem de morir les persones. Possible-
ment, “per fer la vida important”, com deia el protago-
nista de Six Feet Under: com que no sabem quant de
temps tenim abans del darrer badall, hauríem de fer que
cada dia sigui important. Llàstima que només ens en re-
cordem el dia que algú ens deixa i ens fa evident la fra-
gilitat i la irreversibilitat de l’existència.

Potser tenim sort i el futur tanatori de Sants pateix
una mena de poltergeist, i els visitants que vetllen els di-
funts senten les corredisses i les rialles de les criatures
que omplien el Happy Park i això els obliga a pensar que,
efectivament, cal riure més i no parar de moure’s. Per-
què si t’atures, com als jocs infantils, acabes parant.

NLes millors
perles

Apunyalar algú perquè t’ha semblat que es colava a la cua
del CAP: és la reacció violenta d’un jubilat de 67 anys que

en va ferir greument un altre, de 69, després de discutir-se al
CAP de Cunit (Baix Penedès), segons ha publicat ElCaso.cat.

La plataforma Escuela de Todos ha penjat cartells
reivindicatius “per a què s’acumpleixi” (sic) el 25% de

castellà a les aules catalanes. Potser als autors dels cartells
els convindria justament el contrari.

Pagar entre 200 i 1.000 euros per aconseguir un certificat
covid fals. A algú normal li sortiria més a compte vacunar-

se o fer-se una PCR, però als 1.600 investigats per pagar per
això, no. Molts d’ells són famosos i coneguts delinqüents. 

Una noia acaba a urgències després de menjar-se 32
peces de sushi, sense perdonar els entrants, en un bufet

lliure. Ella mateixa ho va explicar amb un vídeo de TikTok,
on apareixia al llit de l’hospital. Un ensurt amb bon gust.

LA FOTOTwitter (@AtletiFemenino)

per Víctor Porres

Oh, happy death!
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Tres narcolocals desallotjats 
posen en alerta el Poble-sec1

2
La lluita segueix: preparen 
un contenciós contra el tanatori

Jaume Collboni: “Estaria bé que la Generalitat
acabés amb l’abandonament de la Marina”

Guillem Aviñoa: “Vull que els meus jugadors
em preguntin i es qüestionin les coses”

La política que ve: així és la pedrera local

El + llegit líniasants.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

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

Els semàfors

L’associació A Pelo fa una gran
tasca per ajudar dones que

pateixen alopècia i que sovint
acaben sent estigmatitzades
socialment. Amb la seva feina, 
A Pelo aconsegueix que moltes
dones no es deixin condicionar

pel fet de ser calbes. 
pàgina 3

L’Espai Jove La Bàscula ha
impulsat la iniciativa ‘La Marina,

Memòria Musical’, que
consisteix a crear un punt de

trobada entre adolescents i gent
gran perquè les dues parts 
es puguin conèixer a través 

de la música. 
pàgina 6La Bàscula

La campanya Bonus Consum 
de l’Ajuntament ha estat un èxit. 

En el cas de Sants-Montjuïc
s’han bescanviat 51.614 bonus i
a tota la ciutat la xifra ha arribat
als 380.000 vals. El total de

persones que s’han beneficiat
de la campanya és de 154.000.

pàgina 10Ajuntament

A les xarxes

@sanchezcastejon: Siguiendo muy de
cerca la situación en Ucrania y en perma-
nente contacto con representantes de la UE
y la OTAN, así como con líderes europeos.

@agenciaacn: El Govern estudia què fer
amb el passaport covid i aixeca a partir de
divendres la resta de restriccions, excepte
el tancament de l’oci nocturn.

#CauenRestriccions

@carlestorras: I pel tema aquest de l’Es-
glésia que ha anat afanant béns immo-
bles, dimitirà algú o ja ho deixem per a l’al-
tra vida, això?

#L’EsglésiaEnsRoba #ConflicteAUcraïna

La clau

Hem deixat enrere les festes
nadalenques i ha comen-
çat un any nou que té

molts reptes al davant. Però co-
mencem el gener no només havent
de pagar les despeses i les factures
que van quedar pendents de l’any
passat, sinó afrontant també les di-
ficultats que tenen moltíssimes
famílies per poder assumir la ter-
rible pujada de preus. I és que l’IPC
no para de pujar i pujar.

Els nostres veïns han de pagar
una factura de la llum cada vega-
da més cara i han vist com el go-
vern d’Espanya incomplia la seva
promesa que el rebut no seria
més car que anys anteriors. De fet,
el rebut de la llum s’ha duplicat en
menys d’un any, i això ho pateixen
especialment les famílies més vul-
nerables i amb menys recursos.

D’altra banda, tant la benzina
com el gasoil cada dia són més cars.
I s’apugen els carburants al mateix

temps que els propietaris dels ve-
hicles han de pagar un nou im-
post (CO2), malgrat que molts ja
no poden fer servir el seu cotxe
a l’àrea metropolitana de Bar-
celona perquè no compleix els re-
quisits per circular per la Zona de
Baixes Emissions. És a dir, vos-
tè ha de pagar per tenir un cot-
xe i després el multaran si el fa
servir. La gent no té diners per
canviar-se el cotxe i comprar-se’n
un de nou. Per tant, aquesta
mesura novament ataca les per-
sones menys afavorides.

També s’apugen els impos-
tos metropolitans i es consoliden
els augments d’impostos muni-
cipals. La senyora Colau i els

seus socis del PSC han apujat el
tribut metropolità més d’un 3%,
així com la taxa de tractament de
residus per sobre del 5%. Per
cert, un tribut metropolità molt
qüestionat i injust que només
paguem els que vivim a la me-
tròpoli; ningú més a la resta de
Catalunya o d’Espanya.

Necessitem un canvi de
prioritats i de polítiques. Per
això, som cada vegada més els
que hem demanat als Reis d’O-
rient que arribi al més aviat pos-
sible el canvi que cal perquè tor-
ni a imperar el seny i es treba-
lli per la recuperació econòmi-
ca, la creació d’ocupació i la re-
baixa d’impostos.
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Any nou, preus més alts
per Manuel Reyes (PP)
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EL POBLE-SEC4D’aquí no gaire,
una de les cantonades del costat
dels Jardins de les Tres Xemene-
ies, on ara hi ha una benzinera, un
taller mecànic tancat i la discote-
ca Brisas, es transformarà en una
residència privada d’estudiants de
400 places. La residència tira en-
davant després que l’Ajuntament
hagi aprovat definitivament el
projecte. 

Pel que fa a l’impacte que tin-
drà al barri del Poble-sec, de mo-
ment entre el veïnat la reacció és
positiva. El president de l’Asso-
ciació de Veïns del Poble-sec,
Sergi Gàzquez, veu amb bons
ulls que es faci una residència en
aquest punt del barri, ja que, en-
tre altres, ajudarà a “dinamitzar el
comerç”. Això sí, apunta que cal-
drà controlar que no acabi sent un
‘hostel’ que atragui turistes joves
que facin botellades als Jardins de
les Tres Xemeneies. “Estarem
molt atents perquè no passi”, re-
calca Gàzquez. Per part seva, el

president de la Coordinadora
d’Entitats del Poble-sec, Antoni
Reig, valora positivament aques-
ta “injecció de joventut” i que es
regeneri la cantonada on s’ub-
icarà. “Millor que hi hagi una re-
sidència que la discoteca”, afirma.

Tot i les millores que la resi-
dència pot implicar en el barri, la

tinenta d’alcalde d’Urbanisme,
Janet Sanz, va admetre els pro-
blemes que  poden donar a la ciu-
tat certs espais com aquest. “Al-
gunes residències no són ben-
vingudes perquè poden impactar
en l’entorn, però tenim l’obligació
de tramitar l’expedient”, va asse-
nyalar Sanz.

La cantonada on s’ubicarà la futura residència. Foto: Google Maps

Els veïns aproven a la futura
residència d’estudiants

» Estarà situada al Paral·lel, a tocar dels Jardins de les Tres Xemeneies
» El veïnat diu però que cal evitar que es converteixi en un ‘hostel’

Moren 300 animals en 
un incendi en una botiga

LA BORDETA4Un incendi a la
botiga d’animals especialitzada en
rèptils Mon Animal, situada a la
rambla de Badal (la Bordeta), va
deixar dilluns a la nit al voltant de
300 animals morts, principal-
ment ocells, rèptils i peixos.

De moment es desconeixen
les causes de l’incendi, que va co-
mençar el passat 24 de gener cap
a les 11 de la nit. La principal hi-
pòtesi, segons TV3, és que hi va
haver un curtcircuit a la zona de
la botiga on hi havia els terraris.

Fins al lloc dels fets s’hi van
desplaçar 10 dotacions de Bom-
bers, que van donar el foc  per
extingit després de les cinc de la
matinada. Diverses famílies es
van haver de sortir de casa seva
durant una estona i dues perso-
nes van ser ateses per inhalació
de fum. El regidor Marc Serra va
explicar que s’estaven investi-
gant els fets.

Món Animal va obrir portes
el 1983. És un establiment molt
conegut al barri. 

CULTURA4La música és capaç
de parlar de sentiments, expe-
riències compartides i, fins i tot,
d’identitats. És per aquestes
raons que no és d’estranyar que
l’Espai Jove La Bàscula hagi im-
pulsat per segona vegada la ini-
ciativa ‘La Marina, Memòria
Musical’, que arrancarà el prò-
xim 8 de febrer. Tal com expli-
ca el dinamitzador i programa-
dor de La Bàscula, Sergio Delfa,
el projecte consisteix a crear un
punt de trobada entre alumnes

de l’Institut Lluís Domènech i
Montaner i gent gran perquè les
dues parts es puguin conèixer a
través de la música. “El fil con-
ductor del projecte és la música,
però amb el diàleg entre les
dues generacions també es vol
explorar la identitat del barri de
La Marina”, assenyala.

Les fases del projecte, indica
Delfa, són diverses. Algunes d’e-
lles són l’intercanvi de cançons
entre els dos grups d’edat, l’ex-
perimentació amb instruments

o la creació d’una cançó en con-
junt amb l’objectiu d’acabar in-
terpretant-la en un escenari. És
llavors quan es veuen els grans
resultats d’unir persones amb
experiències i mentalitats tan di-
ferents. També quan es demos-
tra que la relació entre joves i
grans pot ser molt més propera
del que acostuma. “És una ma-
nera que es puguin mirar als ulls
i no donar-se més l’esquena,
com sempre fan les dues gene-
racions”, indica Delfa.

Diversos bombers, al lloc dels fets. Foto: Bombers de Barcelona.

Músicaqueuneixgeneracions

Un moment de la primera edició, el 2019. Foto cedida

Equipament polèmic | Comencen les obres del tanatori
Ja han començat les obres per construir el tanatori de Sants, tal com informava 
ahir beteve. Els primers treballs s’han fet a la nau principal de l’antiga fàbrica

modernista Can Climent, on fa un temps hi havia un Happy Park.
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4El Departament de Salut ha
ampliat a una bona part de la po-
blació la vacunació de la dosi de re-
cord de la covid. En concret, ja la
poden demanar totes les persones
de 30 anys o més que van ser va-
cunades amb Pfizer o Moderna en
la pauta completa, sempre que ha-
gin passat 5 mesos des que la
van rebre. També se la poden po-
sar tots els joves d’entre 18 i 29
anys que van rebre la pauta com-
pleta d’aquestes mateixes vacunes
8 mesos enrere.

S’afegeixen, d’aquesta manera,
als grups d’edat de 40 anys o més i
als vacunats de totes les edats amb
AstraZeneca i Janssen. De fet,
aquests continuen sent els grups
prioritaris per a la recepció de la dosi
de record, a més de les persones im-
munodeprimides, el personal sa-
nitari i sociosanitari i les persones re-
sidents, que fins ara ja han pogut re-
bre també aquesta dosi.

La dosi de record és altament re-
comanable, perquè tot i que les va-
cunes contra la covid proporcionen
una resposta immunitària molt
efectiva, algunes persones, mal-
grat tenir la pauta de vacunació
completa, veuen disminuïda aques-
ta protecció, sobretot davant de no-

ves variants com l’òmicron, que és
la majoritària actualment a Catalu-
nya. La dosi de record augmenta la
immunitat, l’allarga i ajuda a redu-
ir el risc d’ingressar a l'hospital a cau-
sa de la covid.

La dosi de record, doncs, aju-
da a maximitzar la protecció, a per-
llongar la seva durada i, en defi-
nitiva, a continuar protegint la sa-

lut pública de les nostres comu-
nitats i, en particular, la de les
persones amb més risc d'infecció
i de malaltia greu.

CINC MESOS DESPRÉS
Per rebre la dosi de record cal que
hagin passat cinc mesos des que es
va rebre la segona dosi, en el cas
d’haver rebut els vaccins de Pfizer
o Moderna. 

Si s’han rebut les dues dosis d’As-
traZeneca o la dosi única de Jans-

sen, han d’haver passat tres mesos
per poder rebre ara la dosi de record. 

En tots dos casos, si superats els
períodes de tres i cinc mesos es con-
trau la infecció per covid, s'haurà
d'esperar quatre setmanes des de
la recuperació de la malaltia per
sol·licitar la dosi de record.

Per accedir a la vacunació, cal
demanar cita prèvia a través del por-
tal vacunacovidsalut.cat, des d’on es
pot triar punt de vacunació i dia i
hora. Els destinataris de la dosi de re-
cord aniran rebent un SMS convi-
dant-los a la vacunació i dirigint-los
a aquest enllaç.

La dosi addicional que s’està ad-
ministrant és de Moderna o de Pfizer,
indiferentment de la vacuna que
s’hagi rebut a la primera i a la sego-
na dosi. De fet, s’ha comprovat que
totes dues vacunes, tant la Moderna
com la Pfizer, tenen una eficàcia
molt elevada, independentment de
la vacuna que s’hagi rebut en l’apli-
cació de la pauta completa (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca o Janssen).

El Departament de Salut man-
té la crida a tota la població perquè
es vacuni, tant les persones que po-
den rebre ara la dosi addicional
com totes aquelles que encara no
estan vacunades.

4Cal recordar que les persones no
vacunades majors de 12 anys te-
nen una probabilitat 2,5 vegades
més gran de ser hospitalitzades
per covid i 4,9 vegades més d’en-
trar a l’UCI. En el cas dels majors de
50 anys, tenen una probabilitat 3,7
vegades més gran de ser hospi-
talitzades per covid i 8,1 vegades
més d’entrar a l’UCI. I en la franja
de més de 70 anys, tenen una pro-
babilitat 6,1 vegades més gran de
ser hospitalitzades i 15,2 vega-
des més d’entrar a l’UCI que les

persones d’aquesta edat que te-
nen dosi de record.

La vacunació contra la covid té
com a objectiu protegir tota la po-
blació del virus per evitar casos de
malaltia greu, covid persistent, in-
gressos hospitalaris i a les UCI i morts.

Està previst que s’ampliïn pro-
gressivament els grups per rebre la
dosi de record quan hagi passat el
temps necessari des de la darrera dosi
de la vacuna. Aquests grups se selec-
cionen coordinadament en l’àmbit de
l’estratègia estatal de vacunació.

La vacunació redueix la
probabilitat d’ingrés hospitalari

La dosi de record
augmenta la

immunitat i l’allarga 

Algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació completa, veuen disminuïda la protecció, sobretot davant de noves variants com l'òmicron. Foto: Generalitat

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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Una gran part de la població ja pot
rebre la dosi de record de la covid
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Associació de Comerciants

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 402 26 de gener del 2022  

Creu Coberta
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L’emblemàtic recinte de Montjuïc segueix

apostant per la cultura oferint un programa

d’activitats per a totes les edats durant el

2022.

El primer esdeveniment destacat serà el

Festival de Titelles de Barcelona, que tindrà

lloc els dies 19, 20, 26 i 27 de febrer. Dos

caps de setmana de cultura per a famílies

amb espectacles itinerants, aire lliure, espais

íntims amb aforament limitat… tot preparat

per tal que els visitants gaudeixin de les tite-

lles, de les seves històries i de personatges

fascinants amb total seguretat.

La programació d’enguany també in-

clourà el ja conegut Biergarten, el popular

esdeveniment de gastronomia i cervesa; ex-

posicions temàtiques; concerts de rock,

rumba i blues per amenitzar les caloroses

nits d’estiu sota les estrelles; l’estimat Hallo-

ween i el màgic Nadal al Poble.

A més, durant tot l’any el recinte ofereix

la seva programació habitual, com l’exposi-

ció ‘Un viatge fotogràfic. La construcció del

Poble Espanyol’, un recorregut per un poble

amb 117 recreacions d’edificis que mostren

el patrimoni arquitectònic de la península

Ibèrica, el museu d’art contemporani Fran

Daurel, les instal·lacions multimèdia Fiesta i

Feeling Spain per conèixer la cultura del

país, i tot un recinte a l’aire lliure amb res-

tauració i tobogans gegants per gaudir d’un

fantàstic dia en família o amb amics.

El Poble Espanyol, un recinte on 
la història es troba amb la cultura i l’oci

&

Tota la informació es pot trobar al web

www.poble-espanyol.com

Creu Coberta
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Últims dies de restriccions
per al comerç i la restauració

CORONAVIRUS4Per fi els co-
merços comencen a veure la
llum pel que fa a les restriccions.
Demà passat s’eliminaran  les
restriccions vigents des d’abans
de Nadal, quan els casos de la
variant òmicron es van disparar
a Barcelona. 

És a dir, desapareixeran les
restriccions d’aforaments a l’in-
terior de bars i restaurants o co-
merços i la limitació de re-
unions de 10 persones. La seva
desaparició és important perquè
la restauració o els comerços de
proximitat puguin començar a

aixecar el cap en aquests mo-
ments tan difícils. L’única res-
tricció que es manté és el tan-
cament de l’oci nocturn.

PASSAPORT COVID
El que no canviarà és el que està
relacionat amb el passaport co-
vid. La Generalitat veu necessa-
ri que es continuï demanant en
els bars i els restaurants, els
gimnasos i les residències de
gent gran. En aquests moments,
el passaport covid també és ne-
cessari per entrar als teatres,
cinemes, auditoris o circs. 

DESCOMPTES4La campanya
de l’Ajuntament Bonus Con-
sum, que ha fomentat les com-
pres oferint un descompte de 10
euros en productes, ha estat un
èxit al districte. Durant el darrer
trimestre de l’any passat, es van
bescanviar exactament 51.614
bonus, xifra que converteix a
Sants-Montjuïc en el segon dis-
tricte de la ciutat on més s’han fet
servir. Al davant només hi ha
l’Eixample, amb 125.997 vals. Pel
que fa als eixos comercials, el de
Creu Coberta és el tercer de
Barcelona on més s’han bes-
canviat: 9.724 bons. I si s’observa
aquesta realitat amb mirada de
barri, Sants és el quart més be-
neficiat amb un total de 22.636

UN BALANÇ POSITIU
Els dies en els quals es van fer
servir més aquests vals van ser
el 26 i el 27 de novembre, du-
rant el cap de setmana del Back
Friday. I, en general, el balanç
de la campanya a tota la ciutat
ha estat força positiu:  es van
posar al servei de la ciutadania

380.000 vals i, a més, va haver-
hi 154.000 persones beneficià-
ries. Dades que tenen molt de
valor si es tenen en compte els
mals moments que han traves-
sat en els darrers mesos co-
merços de tota la ciutat.  

De fet, els Bonus Consum es
van impulsar amb l’objectiu de
promoure la recuperació eco-

nòmica entre alguns dels sectors
afectats per la pandèmia. Pel
que indiquen les xifres, la cam-
panya ha servit per remar en
aquesta direcció. Segons dades
municipals, per cada 10 euros
que ha dipositat en la campanya
l’Ajuntament, cada ciutadà par-
ticipant ha gastat, com a mínim,
10 euros més del que hauria fet. 

Un moment de la presentació dels Bonus Consum. Foto: Ajuntament

Més de 51.000 Bonus Consum
bescanviats a Sants-Montjuïc

S’elimina la limitació de reunions de 10 persones. Carola López / ACN

Restauració| Collboni visita els restauradors
El tinent d’alcaldia d’Economia, Jaume Collboni, va visitar el punt

d’informació que s’ha instal·lat a la seu del Gremi de Restauració, on
s’orienta els restauradors sobre la regularització de les terrasses. 
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Esports

Dir adeu a l'esport de la teva
vida va ser una decisió rà-
pida o un procés?

Relativament ràpida. Em vaig anant
cansant durant l'estiu. El nivell d'en-
trenaments i l'exigència són molt
alts i desgasten molt.  

Abans havies fitxat pel Vouliag-
meni grec per aquesta tempo-
rada. Ja no vas arribar a debutar
amb elles. Les decisions no són
una ciència. 
Tal qual. I pots canviar d'opinió
d'un dia per l'altre. Sentia i sento
que no vull jugar més i l'únic camí
honest i sa era deixar-ho.  

Amb 23 anys vas aparcar el wa-
terpolo un temps per salut men-
tal. T'agraeixo que visibilitzessis
una realitat que sembla que, fins
als Jocs Olímpics de Pequín 2020
amb Simone Biles, semblava que
no existís.   
Només faltaria. Els esportistes som,
primer de tot, persones, i no només
números, i un equip té moltes ne-

cessitats fora de la competició que
repercuteixen en el seu rendiment.
Amb 23 anys sí que ho vaig passar
molt malament. En aquell moment
a l'aigua no em senti a casa com ara.
Tenia un buit immens perquè ja no
feia una activitat que m'ocupava
molt de temps. Vaig descobrir, de
sobte, que el dia té moltes hores...
Allunyar-me del waterpolo era la
meva última opció i, alhora, l'única. 

Estaves competint i estudiant als
Estats Units. 
L'equip mèdic em va donar l'opció
de deixar de jugar i vaig continuar
formant-me a la universitat. Os-
tres... És molt dur ficar-te al llit plo-
rant perquè tens entrenament l'en-
demà al matí i llevar-te amb llàgri-
mes pel mateix motiu.   

Vas arribar a pensar a prendre't un
any sabàtic?  
Sí, i de la vida en general. No volia tor-
nar a Mataró perquè allà soc cone-
guda pel waterpolo i tothom em fa-
ria moltes preguntes tant si deixava
el waterpolo com si no. Vaig parlar
amb el psicòleg sobre què faria si no
podia continuar estudiant a Berke-
ley... La idea era agafar una motxilla
i caminar molt. Aprofitant que ja es-

tava a Amèrica, volia perdre'm per
Centreamèrica. Encara ho vull fer. En
aquell moment era una escapatòria.
Ara seria per plaer.  

Durant aquell temps, quantes
vegades vas desitjar ser anònima?
Encara ho desitjo a vegades. Arribar
a un lloc on no et coneixen et dona
la llibertat de començar de zero, ja
que no han construït idees sobre tu. 

Entenc que no t'agraden gens
les etiquetes. 
[Sospira]. M'agraden les etiquetes
que ens posem nosaltres perquè ens
identifiquem amb alguna cosa, però
no les que ens atorga la resta. Vaig
tenir la gran sort d'estudiar Socio-
logia a Berkeley, on vaig aprendre a
veure el món amb uns altres ulls.  

A tenir una mirada més àmplia i
sana de la vida?
Exacte. Però a vegades ric de co-

ses que m'haurien d'indignar... I
em fa ràbia. No és fàcil trobar-te en
un ambient tan segur per parlar
com creus i fer el que creguis
que has de fer...  

A vegades no et fiques en alguns
jardins per no captar l'atenció? 
Si no ho faig, és per les idees que es
poden tenir sobre mi, els prejudicis.
Recordo que fa uns anys estàvem
fent una activitat en un equip i a
cada jugadora ens van donar un ad-
jectiu que ens descrivís. I el meu era
rebel! Què vol dir ser rebel? [Riu]. Al
final... El món el canvien els rebels, eh. 

El rebel es mou i fa moure la res-
ta. Se li dona massa importància
a la part negativa de la paraula...  
La revolució la creen i la provo-
quen les persones rebels i el món no-
més canvia amb revolucions. Així
canvia el sistema econòmic, però
també el social. 

L'adjectiu vulnerable encara és
un insult. S'utilitza com a símbol
de debilitat, quan realment és
llibertat. 
Exacte. Ser vulnerable també im-
plica que l'alegria t'afecti. No no-
més la tristesa!  

El CE Mediterrani ha estat el teu
últim club. 
El Medi és l'entitat que em va do-
nar l'oportunitat de tornar a jugar
després del parèntesi. Marc Comas
em va permetre fer-ho com jo
volia, jugant mitja temporada a
Austràlia. Hi vaig estar molt a gust,
sobretot al principi. La pandèmia
va complicar molt l'últim any i es-
caig. M'encanta que el Medi hagi
estat el meu últim equip perquè és
casa meva, i hi ha persones extra-
ordinàries, com Clara Espar o Na-
tasha Trojan. El grup és incansable
i inconformista. 

Creus que hauries pogut compe-
tir en un esport individual? 
No m'hauria interessat, o no du-
rant gaire temps. Diuen que l'a-
legria es multiplica si la compar-
teixes.  

Hi ha equips en què es contagia
l'estat d'ànim.  
Vam guanyar el nostre últim Euro-
peu, a Budapest (Hongria), perquè
Maica García va decidir que ho fa-
ríem. Ens va injectar una confiança
que no teníem. Viure i sentir això és
una meravella. La part més agraïda
de l'esport d'equip. 

“Ser vulnerable també
implica deixar que
l’alegria t’afecti”

Roser  Tarragó / Exjugadora del CE Mediterrani i olímpica

Aviat farà sis mesos que Roser Tarragó (Mataró, 1993) va anunciar la seva retirada
del waterpolo, dies després de guanyar la medalla de plata als Jocs Olímpics de
Tòquio 2020. “No he passat cap període de dol perquè sabia que era el moment 
i les coses van encaixar perquè ho fos”, confessa una conversadora extraordinària.  

“La revolució la creen 
les persones rebels 
i el món només canvia
amb revolucions”

Foto: Damià Tohà

Futbol | La UE Sants rep el CF Pobla Mafumet 
El conjunt de Tito Lossio jugarà a casa el pròxim diumenge 30 de gener contra el CF Pobla

Mafumet, en partit corresponent a la 21a jornada del grup 5 de Tercera Divisió RFEF. 
La UE Sants hi arribarà després d’empatar 0-0 contra el FC Girona B el passat dia 23.

Toni Delgado
SANTS
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Viu en línia

Salvació Total Imminent Immediata Ter-
restre i Col·lectivaés la història d’una família
que busca respostes després d’un cata-
clisme. Un home ha escrit un llibre que ho
prediu tot. Ha convocat tots els seguidors
en un espai on seuran i manifestaran la
seva fe en una cosa que, de fet, ningú sap
si existeix. Teniu fe en ell i en el que diu?

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Salvació Total Imminent...
Tim Crouch

Les barcelonines Maruja Limón presen-
ten el seu tercer àlbum: Vidas (Satélite K).
Amb una dotzena de cançons, el nou
disc reforça la seva aposta per la fusió del
pop amb ritmes llatins, flamenc i jazz,
però incorpora també sons innovadors.
“És un disc més arriscat [que els ante-
riors]”, ha dit la cantant del grup, Sheila
Quero, en una entrevista amb Enderrock.

Música

Gener de 1942. Fa més d’un any que
40.000 jueus de tota Polònia viuen en un
gueto. Entre ells, un grup d’actors jueus
que una nit interpreta una comèdia mu-
sical al teatre Fémina. Els espectadors ri-
uen i s’emocionen, i aconsegueixen ob-
lidar per un moment la seva situació. Men-
trestant, els actors s’enfronten a un dile-
ma: podrien fugar-se en acabar la funció?

Pelis i sèries

El amor en su lugar
Rodrigo Cortés

Vidas
Maruja Limón

Homo ludens
El CaixaForum de Barcelona acull des del passat 1 de de-
sembre i fins al 18 d’abril l’exposició ‘Homo ludens. Video-
jocs per entendre el present’, que ofereix “una nova pers-

pectiva del concepte de gamer”, tal com diuen els organit-
zadors. La mostra està formada per més de quaranta pe-
ces, entre videojocs i obres d’art, i presenta un entorn in-

teractiu que converteix la mateixa exposició en una expe-
riència de joc col·lectiva. Està dividida en sis sales, cadascu-
na de les quals dedicada a un àmbit en què l’ésser humà,
conscientment o no, es pot relacionar amb el videojoc.

“La seva obra ha revolucionat i transformat la
teoria feminista amb els seus estudis sobre el

gènere, el seu activisme pels drets de gais i les-
bianes i el seu suport al moviment queer”. Amb
aquestes paraules explicava el president de la

Generalitat, Pere Aragonès, el motiu pel qual l’e-
xecutiu ha decidit atorgar el 33è Premi Interna-
cional Catalunya a la filòsofa i activista estatuni-

denca Judith Butler (Cleveland, 1956). “Butler
desprèn un compromís cívic i polític amb el

qual articula el seu projecte teòric de combatre
totes les formes de violència: la normativa, la

simbòlica, la física, la sexual o la política”, afegia
Aragonès en l’acte que es va fer el passat dia 24
per anunciar aquest guardó. En la mateixa línia,
la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Ver-
ge, va lloar la figura de Butler i va dir que “pre-

miar-la també és dir ‘no’ a la guerra”.

J U D I T H  B U T L E RQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser un referent del feminisme contemporani
És una important filòsofa i activista no binària

Famosos

Rebre el Premi Internacional Catalunya
La Generalitat li ha atorgat pel seu compromís cívic i polític

Reconeixement merescut
Els usuaris lloen la decisió del Govern i l’obra de Butler

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Una vegada hi havia un home que me-
nyspreava la seva filla.” Amb comença-
ment de rondalla apareix l’heroïna d’a-
questa història, anomenada Junil. Enco-
la papirs a la llibreria del pare i aprèn a lle-
gir a l’ombra del seu menyspreu. Però mort
el pare, morta la ràbia —i és la filla qui ha
concebut l’arma del crim. Premi Òmnium
de novel·la amb veredicte unànime.

Llibres

Junil a les terres dels bàrbars
Joan-Lluís Lluís

| The Artful Escape
Un joc musical que ens convida a presenciar el viatge psicodèlic d’un

artista a la recerca del seu món interior. Per a PS4, PS5 i Switch.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ABRIGA’T

Tingues sempre a prop un bàlsam per als llavis i una crema 
de mans: aplica’t tots dos productes diversos cops al dia

EVITA

HIDRATA’T

RECORDA

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

i SALUT

La pell és l’escut del nostre cos i, així com a l’estiu hem d’ex-
tremar les precaucions amb el sol, durant l’hivern és neces-
sari que la protegim del fred. Quan baixen les temperatu-

res, la pell se’ns resseca i fins i tot se’ns pot esquerdar. Més enllà
del punt de vista estètic, això pot ser molest i dolorós, de mane-
ra que n’hem de tenir cura.

L’Acadèmia Espanyola de Dermatologia ofereix un llistat de
consells que poden ser molt útils per tenir una pell hidratada i
sana malgrat el fred. En primer lloc, per més obvi que sembli, és
molt important que ens abriguem bé: si portem guants, les nos-
tres mans (una de les parts del cos que més noten l’impacte del
fred) ens ho agrairan. En aquest sentit, la cara és la zona que
queda més desprotegida, especialment els llavis, i per això hi
hem de parar més atenció. En definitiva, tingues sempre a mà
un bon bàlsam per als llavis i una crema hidratant de mans: apli-
ca’t tots dos productes diverses vegades al dia. D’altra banda,
els dermatòlegs recomanen no rentar-se excessivament les
mans i no fer-ho amb aigua freda. Per últim, recorden que la
crema solar s’ha de fer servir tot l’any (sobretot si vas a la neu!).

Pell hidratada malgrat el fred

Protegeix la teva pell del fred tan bé com puguis: les teves mans
t’ho agrairan molt si no t’oblides els guants a casa

Les claus

Rentar-te les mans excessivament: no cal que te les rentis
compulsivament i, sobretot, no ho facis amb aigua freda

Que la protecció solar s’ha de fer servir durant tot l’any, 
no només a l’estiu, i que és especialment necessària a la neu
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