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Un 50% de les 
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“Padre viniéndose a chorros den-
tro de la hija”.“Sexo brutal, lati-
gazos y violacion anal”.  “Filmé a
mi hermana menor masturbán-
dose en su habitación”. “Casti-
gando a mi hija”. Aquests són al-
guns dels títols que acompanyen
els vídeos que ofereix la platafor-
ma Pornhub. Aquesta pàgina web
s’ha convertit en el Youtube del
sexe i per entrar-hi només has de
dir que tens més de divuit anys a
un pop-up, totalment franquejable.

En aquesta línia, recentment el
Consell de l’Audiovisual (CAC)
alertava que un 50% dels vídeos
d’actes sexuals de les plataformes
mainstreamestan etiquetats amb
les paraules abús o violació. El
president del CAC, Roger Loppa-
cher, també advertia del perill que
suposa per als menors l’accés a
continguts que “encara que si-
guin de ficció transmeten un relat
que normalitza actes de violència
masclista i de desigualtat”. 

Aquesta publicació s’ha posat
en contacte amb dotze famílies per
conèixer quin impacte creuen que
té el porno en el comportament se-
xual dels seus fills i filles. Algunes
consideren que aquest distorsio-
na la realitat i els pot generar ex-
pectatives frustrants amb el sexe.
D’altres pensen que s’haurien de
prohibir segons quins continguts
a les pàgines pornogràfiques, que
els vídeos d’agressions sexuals
existeixen perquè són els que te-
nen més demanda o que no hi ha
pornografia amb visió femenina.
Però totes coincideixen en el fet
que el responsable dels abusos en
les relacions sexuals no és el por-
no, sinó la manca d’educació se-
xual i afectiva que reben els seus
fills i filles. 

Un pare lamenta que “s’hagi

deixat en poder del porno el paper
d’educador sexual quan el gènere
només hauria de ser una eina
d’entreteniment”. Mentrestant,
una mare es qüestiona “per quin
motiu hi ha tantes persones que
necessiten veure agressions per
arribar a l’orgasme”. 

Quan navegues per Pornhub
trobes la resposta: s’ha erotitzat la
violència. La psicòloga especialis-
ta en violència sexual i victimolo-

gia, Alba Alfageme, explica a
aquesta publicació que el proble-
ma és que “els vídeos sexuals
amb agressions arriben a ulls de
menors cada cop de menys edat”,
mentre que “les criatures no han
rebut cap mena d’educació sexual
que els  permeti construir una mi-
rada crítica davant d’aquests por-

tals que emmagatzemen tanta
violència”. 

En aquest sentit, el psicòleg es-
pecialitzat en sexologia clínica i
membre de la World Association
for Sexual Health (WAS), Ale-
jandro Villeja, corrobora que “més
d’un 30% dels menors d’entre
vuit i nou anys” es topa de mane-
ra accidental amb el porno. “Això
provoca que aquest col·lectiu cons-
trueixi la seva narrativa sexual a
partir de vídeos que han eliminat
tot el contingut relacional (empa-
tia, consentiment i comporta-
ment) i en els quals es mostra una
trobada sexual superficial, objec-
tivadora i la majoria de vegades
denigrant cap a la dona”, alerta. 

“Per una banda hi ha una des-
alfabetització sexual i per l’altra
una societat que consumeix por-
nografia que exerceix violència
contra la dona. El resultat d’aquest
combo és noies que banalitzen
agressions contra elles perquè el
relat pornogràfic les ha normalit-
zat i una societat que legitima la
violència sexual”, assenyala el
doctor, que recorda que hi ha

una campanya (Trafficking Hub)
activa contra Pornhub per la su-
posada distribució de vídeos on
s’explota sexualment menors.  

ANALFABETISME SEXUAL 
Mentrestant, s’han atès 12.433
víctimes i 9 dones han estat as-
sassinades per la violència mas-
clista a Catalunya el 2020. Aques-
tes xifres van tornar a unir els mu-
nicipis el passat 25-N sota una ma-
teixa lluita: l’erradicació de la vio-
lència masclista. Però alhora mos-
tren la necessitat de reivindicar
una educació sexual, social i afec-
tiva, tal com diu Alfageme. “Els jo-
ves són com pissarres rases i el seu
manual d’instruccions sexual és el
porno. Per això comencen a ero-
titzar situacions que realment
són violentes. Ningú els ha donat
cap criteri per saber identificar-
les”, detalla la psicòloga. 

La coordinadora del projecte
Satisficció (adreçat a adolescents)
del Centre Jove d’Atenció a les Se-
xualitats, Krizia Nardini, vol cons-
truir una relació sana i saludable
amb el sexe durant els seus tallers.

“El problema no és el porno. Mal-
grat que aquest influeix en l’ima-
ginari dels joves no s’ha d’estig-
matitzar. El discurs patriarcal tam-
bé es troba a la cultura audiovisual
genèrica”, diu Nardini. Ella no
creu que s’hagi de demonitzar el
porno. “S’ha d’oferir un espai als
adolescents perquè s’expressin i do-
nar-los eines perquè construeixin
una mirada crítica, on el sexe no si-
gui un tabú i el plaer de la dona es-
tigui representat”, defensa.

Tanmateix, Alfageme consi-
dera que s’hauria de regular l’ac-
cés a aquestes plataformes i con-
trolar que els vídeos on hi ha abu-
sos sexuals “no es puguin ampli-
ficar amb absoluta impunitat, com
va passar amb els del cas de la Ma-
nada”. “És evident que el porno
mainstreammanté un llenguatge
patriarcal i masclista brutal. Per
aquesta raó hem de derrotar l’a-
nalfabetisme sexual i afectiu, ja que
el patriarcat hi troba els seus forats
per incidir-hi”, conclou. 

Ara, la nova reforma educati-
va vol introduir l’educació sexoa-
fectiva a les aules. 

S’ha erotitzat la violència? 
» Un 50% de les plataformes porno inclouen vídeos d’abusos o violacions, segons el CAC
» Parlem amb diverses famílies preocupades per l’educació sexual dels seus fills i filles

“Els joves són com
pissarres rases i el seu
manual d’instruccions
sexuals és el porno”

La pornografia mainstream s’oblida de la dona i utilitza una narrativa patriarcal. Foto: Pexels

Júlia Gamissans
BARCELONA



| 4

líniaeixample.cat 9 de desembre del 2020

Difusió controlada

Opinió

www.liniaxarxa.catDipòsit Legal: B 43221-2010 Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord 

i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Mont-

serratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

La lupa

Les companyes sanitàries estan patint, en
aquesta segona onada de la pandèmia de la Co-
vid-19, unes situacions força complicades. Els
casos que us explicaré són una petita pinzellada

de la feina que estem fent aquests dies. I les fem com-
paginant la feina assistencial com a professionals,
amb la sindical i amb el treball de cura i les tasques de
les nostres llars. Tenim i patim les triples jornades. 

Les dones sanitàries i sindicalistes ens trobem amb
situacions kafkianes, com les que pateixen les companyes
embarassades. Un dels casos que podem esmentar és el
d’una infermera de cures intensives que va comunicar el
seu estat de gestació d’aproximadament sis setmanes tant
a l’empresa com al servei de prevenció propi. El servei
de prevenció va trigar més d’una setmana a realitzar-li
una avaluació de riscos, una avaluació que ja hauria d’es-
tar feta, la qual cosa hem denunciat, i més tenint en comp-
te que l’empresa ja té un grapat d’infraccions davant la
Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) en aques-
ta matèria. El servei de prevenció va determinar que te-
nia un risc biològic de nivell 4 i que no podia seguir tre-
ballant al seu lloc de treball. És un lloc de risc i no es pot
adaptar. L’empresa va certificar que no hi havia cap lloc
de treball a l’empresa exempt de risc i li van indicar que
havia d’adreçar-se al seu metge de capçalera perquè li do-
nés la baixa mèdica per protegir l’embaràs.

Des de la Secció Sindical de CCOO li vam comuni-
car que no havia d’anar al CAP, sinó a la mútua d’acci-

dents laborals per començar la tramitació de la prestació
per risc durant l’embaràs. MC Mutual va determinar que
fins a la setmana 28 de gestació no la protegiria. Ara ma-
teix, el seu cas està en mans del Gabinet Tècnic Jurídic
de CCOO de Catalunya.

La majoria de dones sanitàries estan protegint
l’embaràs i l’alletament matern per baixes d’Incapaci-
tat Temporal (IT) comuna i en tràmits de canvis de con-
tingències (tràmits que estem realitzant des de la sec-
ció sindical de CCOO). Aquesta baixa mèdica té una re-
percussió econòmica important, repercussió que pati-
ran també a les pagues extraordinàries. L’obligació de
la protecció ha de recaure íntegrament en l’empresariat,
però en aquests moments aquesta despesa és assumi-
da per l’administració pública.

Altres situacions que pateixen en aquests moments
les dones sanitàries és que, quan les treballadores co-
muniquen tant a l’empresa com al servei de prevenció
que han patit un contacte estret amb Covid-19 a la fei-
na amb uns equips de protecció insuficients, no els fan
cap PCR o test d’antígens fins que no apareixen els símp-
tomes. Deu ser que les professionals sanitàries no poden
ser asimptomàtiques… Les dones sanitàries no tenen re-
conegut, gràcies al Govern, cap aïllament domiciliari pre-
ventiu. El més greu de tot, però, és que encara que l’em-
presa i el servei de prevenció siguin coneixedors que
aquestes treballadores pateixen simptomatologia com-
patible amb la Covid-19 les fan treballar igualment sen-

se realitzar-los cap prova fins que no poden més i van al
CAP. Allà sí que els fan la PCR, que, en la majoria dels
casos, és positiva. Llavors se’ls tramita la baixa mèdica,
de manera que en cap cas queda constància que és ac-
cident laboral i, per tant, no se’ls reconeix com a tal. 

Aquestes situacions també són especialment pe-
nalitzades des del punt de vista econòmic. En molts ca-
sos són segones baixes, quan en realitat, si estiguessin
reconegudes com a accident laboral, aquest impacte se-
ria mínim. No cal ni dir que moltes tenen criatures en
edat escolar i, si aquestes s’han de quedar a casa per con-
tacte estret a l’escola, són elles, les mares, les que es que-
den a casa i això també impacta directament sobre els
seus salaris.

A tot el que s’ha esmentat anteriorment, hi hem d’a-
fegir, en el cas de l’Hospital General de Catalunya, que
l’empresa, amb el suport dels sindicats representants
a l’empresa excepte CCOO, han signat un acord de paga
extraordinària només per a un col·lectiu concret.
Aquest acord penalitza les baixes de maternitat, l’alle-
tament matern i la protecció a l’embaràs, les reduccions
per cures de fills i filles, i la cura de la gent gran, entre
altres abusos laborals. 

Com a companyes i com a sindicalistes no deixa-
rem mai d’assessorar, d’acompanyar i de denunciar
qualsevol mena d’abús o negligència. Cuidar la salut
i el benestar de la plantilla de l’hospital és cuidar de
la salut de totes i tots vosaltres.

per Isabel Zapata (CCOO)

Dones, sanitàries i sindicalistes

NLes millors
perles

Adolf Hitler ha guanyat unes eleccions a la regió d’Oshana, aNamíbia. “Que em digui així no vol dir que vulgui dominar el
món”, ha dit al diari alemany Bild. Aquest polític creu que els seus
pares no sabien què representava aquest nom quan li van posar.

“Dua Lupa” o “Cristian Tangana”. Aquests noms són els
que es va inventar el presentador badaloní Jorge

Javier Vázquez mentre anunciava la gala dels 40 Music
Awards, on van actuar, efectivament, Dua Lipa i C. Tangana.

Un noi explica a Twitter que consta com a mort al sistema de
salut. Se’n va adonar després de fer-se una PCR i, després

de dir-li que ho havien solucionat, s’ha assabentat que ara
apareix dos cops al sistema: una com a viu i l’altre com a mort.

Un àlbum de fotos de la visita de Donald Trump, medalles
i objectes de la botiga de Buckingham. Un majordom

de la reina d’Anglaterra ha robat això i alguna cosa més,
sobretot durant el confinament, segons el web Mail Online.

LA FOTOper Anna Utiel Miquel Codolar / ACN
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Dones sense llar: una realitat invisible1
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Elsa Artadi: “Colau viu en un 
núvol acrític amb el govern espanyol”

Ocupen uns baixos del carrer Aragó 
per fer un nou espai veïnal

Els turismes del futur

CorEixample: “La Medalla d’Honor 
ens fa sentir valorats”

El + llegit líniaeixample.cat
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Els semàfors

Cor Eixample ha rebut la Medalla
d’Honor de la ciutat per la seva
tasca a favor del comerç local a
la Dreta de l’Eixample. L’entitat fa
més de 25 anys que dinamitza
econòmicament i social el barri. 
El guardó el va recollir el seu
president, Xavier Llobet. 

pàgina 10Cor Eixample

Milagros Solé ha estat
guardonada amb la Medalla
d’Honor per la seva tasca
voluntària amb la gent gran.
Des de fa anys dedica molts
esforços a ajudar Amics de la
Gent Gran i l’Espai de Gent Gran

Sagrada Família. 
pàgina 10Milagros Solé

L’equip de Pep Antoni Roig pot
tancar l’any com a líder invicte
del seu subgrup de Segona

Divisió si derrota, aquest cap de
setmana, l’Atlético Mercadal. Les
roig-i-negres han guanyat tots
els partits que han jugat a casa,
on no han encaixat cap gol.

pàgina 12CFS Eixample

A les xarxes

@marctoro4: Nazis reivindicant-se a Sant
Jaume, amb banderes amb el símbol de
les SS i braços drets ben alçats. Novament
sense ser detinguts, protegits pels Mossos.

@324cat: El conseller Sàmper, de cara a
Nadal: “No estem en condicions de dir que
res és fix o segur perquè estem  pendents
de les xifres”.

#NadalÉsUnaIncògnita

@pardodevera: Juan Carlos I presenta
ante Hacienda una declaración para regu-
larizar su situación fiscal por las tarjetas
opacas. Intentando librarse del banquillo.

#ElReiEmèrit #FeixistesASantJaume

Safata d’entrada

El dia 25 de novembre és el
Dia Internacional per a l’E-
liminació de la Violència

envers les Dones. Per sort, cada ve-
gada hi ha més consciència, des de
tots els àmbits, de la necessitat in-
discutible d’erradicar les violències
masclistes i, per fer-ho, cal un can-
vi de mentalitat de tota la societat:
d’homes i de dones.

El món rural i la pagesia no
quedem al marge d’aquesta llui-
ta. Tot el contrari. Potser, fins i tot,
és on més cal fer aquest canvi de
la manera de pensar i de fer. Per
costum, per comoditat, per rol de
gènere, la pagesa, des de sempre,
és qui ha assumit les tasques de
cura de la família, d’atenció a la
llar i de totes aquelles altres feines
que “li tocaven”. La pagesa era –
i encara és en molts casos– la
“peça comodí”, aquella figura que
arriba a tot arreu quan els altres
no poden o no volen. I aquest va-
lor, aquest esforç, no s’ha reco-
negut mai com es mereix.

També cal oferir visibilitat i
denunciar els casos en què es ma-
nifesta més explícitament la vio-
lència masclista amb fets com no
deixar cotitzar la parella a la segu-
retat social, no cedir-li el lloc que li
correspon a l’empresa agrària,
atorgar sous més baixos pel fet de
ser dona o, en casos més extrems,
de maltractaments físics i/o psico-

Les dones pageses som una peça clau
per Raquel Serrat (Unió de Pagesos)

lògics. Totes aquestes situacions,
al món rural, continuen sent un
tema tabú. Costa parlar. Costa ex-
plicar què ens passa a casa. La llar
no és sempre un refugi, a vegades,
és on tenim més por.

Des del sector social de Do-
nes d’Unió de Pagesos volem ser
al costat de totes. Volem ser el
suport i la veu de les dones del
món rural per defensar els drets
que tenim, com a persones i
com a professionals. És per
això que ens hem organitzat i
hem fet una crida a totes les do-
nes afiliades a participar en les
tasques sindicals perquè tenim
molt a dir i molt a fer per mi-
llorar la nostra societat. Però no
ho podem fer soles. Homes i do-
nes ho hem de fer junts. Aques-
ta és la filosofia d’Unió de Pa-
gesos i de totes nosaltres. A
més, també necessitem la im-
plicació de les administracions
perquè abasteixin el món rural
de tots els serveis essencials
que igualin en drets i oportuni-
tats les dones i les nenes rurals.

La nostra participació dins
del sindicat, cadascuna amb les

seves possibilitats, és essencial. El
pla de treball de Dones d’Unió de
Pagesos, centrat a desenvolupar
temes d’igualtat i de reconeixe-
ment social i laboral, no es podrà
dur a terme sense la nostra opi-
nió. Tenim una visió transversal
de la vida rural. Tenim clar que
ser pagesa no és només una fei-
na, és una manera de viure i, en
aquest dia a dia nostre que tant
estimem, ens hi hem de sentir se-
gures, valorades i dignes.

Tenim a mitjà termini les
eleccions agràries al camp. Una
oportunitat per fer sentir la
nostra veu i voluntat de repre-
sentació. Són les nostres elec-
cions. És el nostre futur i el dels
nostres fills i filles. Hi hem de
ser. Les polítiques, si no les
fem, ens les faran. Qui millor
que nosaltres mateixes per sa-
ber què ens convé? Juntes po-
dem aconseguir millorar la nos-
tra societat. No et quedis a casa.
No callis més. Parla amb nos-
altres. Siguem part del canvi que
ens beneficiarà a totes i a tots.
S’ha acabat ser un comodí, som
una peça clau!
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Esquerra de l’Eixample

SOCIETAT4El quiosc del número
166 del carrer Aribau té, des de fa
poc, dues cares noves. Són en Ga-
briel i l’Alejandro, dos treballadors
de la cooperativa Diverscoop que
formen part d’un projecte que
busca crear oportunitats laborals
per a persones amb discapacitat i
que impulsa l’Ajuntament.

En Gabriel explica en decla-
racions a Línia Eixample que l’a-
rrencada ha estat positiva. “Hi ha
veïns que ja ens coneixen i d’altres
que ens veuen i s’aturen per pre-
guntar-nos coses. Estem contents
i anem fent pas a pas”, diu. Al ma-
teix temps, destaca la importàn-
cia d’un projecte com aquest per-
què permet que “persones amb
discapacitat, algunes amb un atur
de llarga duració”, tinguin “una
sortida laboral”. “El nostre col·lec-
tiu hi ha feines que no tenim a l’a-
bast”, afegeix. 

Mentre dona detalls d’aquests
primers dies de feina, en Gabriel
afegeix que aquest projecte de

l’Ajuntament, que ha obert tres
quioscos com aquest en diferents
punts de la ciutat i aviat n’obrirà
un altre, “representa un pas més”
per a les persones que tenen al-
guna discapacitat.  

12 TREBALLADORS
Quico Alós és un dels treballadors
que hi ha al quiosc de Diverscoop
del Paral·lel i també fa de porta-
veu de la cooperativa. Explica

que ara mateix els quioscos tenen
12 treballadors i que un dels ob-
jectius  és “fer barri”. És a dir, es-
tablir vincles amb les entitats i afe-
gir-se al teixit cultural i d’oci.

Per últim, el regidor Joan Ra-
mon Riera, president de l’Institut
Municipal de Persones amb Dis-
capacitat (IMPD), destaca que el
projecte ajuda a preservar els quios-
cos i crea oportunitats laborals per
a persones amb discapacitat.

En Gabriel i l’Alejandro, al quiosc. Foto: Línia Eixample

Obre un quiosc a Aribau amb 
la integració com a bandera

Sant Antoni

EQUIPAMENTS4Passen els dies
i la solució per garantir el futur
del gimnàs social Sant Pau no
arriba. Mentrestant, el 20 de
gener, la data prevista per al des-
allotjament de l’espai, és cada
cop més a prop.

El seu director, Ernest Mo-
rera, afirma a Línia Eixample
que segueixen treballant “per
trobar una solució” i de fet
aquesta setmana hi podria ha-
ver novetats, segons confima ell
mateix. Tot i això, alerta que el
temps se’ls tira a sobre.

A finals d’octubre l’alcaldes-
sa Colau va acusar la propietat de
no voler vendre l’edifici. “Hi ha un
problema immobiliari amb la
propietat que no és nostre. No vo-
len arribar a un acord”, va asse-
gurar Colau. Les seves paraules
van arribar pocs dies després
que des del gimnàs s’haguessin
organitzat dues protestes (una ca-
dena humana i un concert) per
reivindicar el futur per a un equi-
pament que fa una tasca social
imprescindible i que té el suport
de les entitats i del teixit veïnal. 

El Sant Pau segueix esperant
que l’Ajuntament mogui fitxa

EQUIPAMENTS4L’ampliació de
l’Hospital Clínic és tan urgent
com complexa. La idea de fer-la
únicament al recinte de l’Escola
Industrial ha rebut moltes críti-
ques els últims mesos –fins al
punt que s’ha creat una plata-
forma veïnal que hi està en con-
tra– i ara sembla que ha quedat
descartada, segons publica l’Ara. 

“En aquest trencaclosques
hi pot haver moltes peces i l’Es-
cola Industrial en pot ser una”,

ha dit al mateix mitjà la regido-
ra de Salut, Gemma Tarafa.
Aquesta afirmació reflecteix la
intenció de l’Ajuntament d’am-
pliar l’hospital en diversos em-
plaçaments; això sí, el consisto-
ri no vol que el Clínic surti del ba-
rri i ni molt menys de la ciutat. 

La Diputació de Barcelona,
propietària dels terrenys de l’Es-
cola Industrial, també defensa
que es busquin altres alternati-
ves per al futur de l’hospital.

L’ampliació del Clínic només a
l’Escola Industrial, descartada

Protesta | Talls de trànsit per millorar entorns escolars
Eixample Respira i diverses AFAs faran talls de trànsit quinzenals per reclamar la

millora dels entorns escolars. El primer serà divendres i per ara ja s’hi han sumat 12
escoles, la majoria de l’Esquerra: Auró, Diputació, Xirinacs, Joan Miró i Els Llorers.

URBANISME4Des de finals de
maig i fins ara s’han autoritzat
256 terrasses noves i 844 am-
pliacions de terrasses a l’Ei-
xample, el districte de la ciutat
que més llicències ha rebut en
aquest sentit. L’Ajuntament ho
ha fet per ajudar els bars i res-
taurants en el moment més di-
fícil per al sector i, si bé asso-
ciacions de comerciants com
Som Sant Antoni ho celebren, al
barri també hi ha qui no ho veu
amb bons ulls. 

“Ens sembla fatal que la ti-
nenta d’alcaldia Janet Sanz di-
gui que les noves terrasses han
vingut per quedar-se”, diu Xà-
bius Caballé, membre de Fem
Sant Antoni. La preocupació
principal de l’entitat veïnal és
que aquestes terrasses ocupin la
superilla de Sant Antoni: “Han
aprofitat la pacificació de la su-
perilla per envair l’espai públic
i privatitzar-lo”, lamenta Ca-
ballé. A més, recorda que “el da-
rrer Pla d’usos limita l’obertu-
ra de nous establiments de res-

tauració perquè reconeix que el
barri ja està saturat”. 

Lluny d’aquest posiciona-
ment es troba la vicepresidenta
de Som Sant Antoni, Lidia Nú-
ñez, que no només creu que les
noves terrasses i l’ampliació d’a-
questes “han de ser permanents”,
sinó que defensa que es facin
“com Déu mana”. Es refereix a
fer-les segures i atractives, un ob-

jectiu que l’Ajuntament com-
parteix, ja que vol eliminar els ele-
ments provisionals com els New
Jerseys i repensar-ne el disseny.
Sigui com sigui, Núñez conside-
ra que tot plegat pot ajudar bars
i restaurants a superar “el drama”
que estan vivint. Caballé, per la
seva banda, admet que aquest
sector està en crisi, però afegeix
que ho està “tothom”.

Una dona esmorza a una terrassa de Sant Antoni. Foto: Aina Martí / ACN

Preocupació a Fem Sant Antoni
per les terrasses de la superilla

Centre LGTBI | Com apareix el col·lectiu a les sèries?
El Centre LGTBI ha organitzat una conferència sobre la representació del col·lectiu a les
sèries i com aquesta ha evolucionat en els darrers anys. L’acte anirà a càrrec de Rafael
Ventura, doctor en Comunicació per la UPF, i s’emetrà en directe a YouTube el dia 16.
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TREBALL4Ja està en marxa el
nou procés per atorgar més ajuts
per a les persones treballadores
autònomes. Dilluns 30 de no-
vembre es va obrir el registre
previ per accedir a aquestes aju-
des extraordinàries i es va tancar
el 7 de desembre al migdia.
Aquest cop, l'ordre d'inscripció al
registre no determinarà la pre-
ferència en l'atorgament de l'ajut,
que el Govern encara no ha pre-
cisat i que es negociarà conjun-
tament al Consell Català del Tre-
ball Autònom d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
del 2020 i del 2021. 
La presentació del formulari

d'inscripció prèvia era equivalent
a demanar l'ajut i no cal fer cap
altre tràmit. Els 10.000 benefi-
ciaris de la subvenció del 9 de

novembre passat no podien op-
tar a les noves ajudes, tal com ha-
vien reclamat que s’establís tots
aquells autònoms que es van
quedar fora d’aquella primera
tanda d’ajuts. De fet, la prestació
tampoc és compatible amb la
convocatòria que va fer el de-
partament de Treball per donar
subvencions per afavorir l'auto-
ocupació dels joves inscrits al
programa de Garantia Juvenil
per a l'any 2020.
Per ara, el Govern –que ha

creat un grup especial amb Vi-
cepresidència, la conselleria de
Presidència, Treball i Polítiques
Digitals per tractar els ajuts– se-
gueix analitzant com es resoldrà
la convocatòria i com es con-
cretaran els ajuts, així com de
quina quantitat seran.

Fo
to

s: 
Pe

xe
ls 

i A
CN

ENSENYAMENT4El Departament d'Educació tre-
balla perquè aproximadament d’aquí a dos cursos tots
els centres educatius tinguin com a mínim un referent
en educació afectiva i sexual. Això s'està fent a través del
programa Coeduca't, que es va implantar el curs passat
i a través del qual s'estan formant els docents en la co-
educació perquè la puguin aplicar en el seu dia a dia. 
Fins ara ja han fet aquestes formacions uns 1.500

docents, segons explica la directora general de Currí-
culum i Personalització, Maite Aymerich. En el primer
trimestre del curs actual s'han obert 17 cursos i s'hi han
inscrit 577 docents de 424 centres educatius. L'objectiu
és continuar avançant, tot i que ara en format virtual
per la pandèmia.
El programa es va començar a implantar al gener

amb una oferta de dos cursos per cada servei territorial
o consorci, tot i que durant el tercer trimestre del curs
passat no se'n va poder fer cap pel virus. En total s'han
fet 11 cursos de 20 hores i s'està tancant la certificació
d'uns 200 docents que ja els han acabat. També s'han
certificat unes 600 persones a través de la formació te-
lemàtica Coeducació per a una educació no sexista.

INSPECCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El Departament d'Educació ha ordenat també a Ins-
pecció que inclogui la lluita contra la violència de gè-
nere en el Pla director de la inspecció 2021-2026. El con-
seller Josep Bargalló diu que aquesta ha de ser una de
les eines de treball d’Inspecció per ajudar i acompan-
yar els centres, però també "d'avaluació" dels centres
educatius i d'actuació "contra persones de la comuni-
tat educativa que actuen indegudament".<

Educació contra el masclisme

més ajuts 
per als 
autònoms

En marxa el nou 
procés per atorgar
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La inscripció la podien fer els
autònoms donats d'alta al règim
RETA o a una mutualitat que fan
l'activitat com a persona física a
títol individual amb o sense tre-
balladors a càrrec. En tot cas, el
màxim de persones contractades
per compte aliè d'aquest autò-
nom no podia superar les sis,
prenent com a referència la mit-
jana de l'any passat.
També podien optar-hi els

autònoms que han constituït
una empresa amb personalitat ju-
rídica pròpia, sigui unipersonal o
amb altres socis, però en aquest
cas no podia haver-hi més de tres
socis. La suma entre socis i tre-
balladors per compte aliè no po-
dia superar les sis persones.
En el cas de socis de cooperati-

ves que cotitzen al RETA o a una mu-

tualitat, també s'hi podien sumar si
no hi havia més de tres socis i la xi-
fra total de socis i treballadors era
d'un màxim de sis persones.

AJUDANT ELS MÉS AFECTATS
A més, calia que les persones
tinguin el domicili fiscal a Cata-
lunya, estiguin donades d'alta al
RETA o a una mútua des d'abans
de l'1 d'octubre, tinguin una base
imposable sobre la renda de les
persones físiques que en el da-
rrere exercici disponible sigui
igual o inferior a 35.000 euros i un
rendiment net de l'activitat en els
tres primers trimestres del 2020
que no superi els 13.125 euros.
Tot plegat per afavorir el mante-
niment de l'activitat econòmica
dels autònoms més afectats per
les mesures anti-Covid.<

SALUT4La consellera de Salut, Alba Vergés, ha
anunciat que durant el primer trimestre del 2021 arri-
baran a Catalunya "una mica més de 900.000 dosis"
de la vacuna contra la Covid-19. La consellera ho va
explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual
va detallar que els primers vacunats seran els usua-
ris de residències i els seus treballadors, el personal
sanitari i les persones majors de 80 anys. 
Més concretament, Vergés especifica que amb

aquestes 900.000 dosis s'espera poder vacunar
aquests col·lectius prioritaris i a partir de llavors ani-
ran arribant més dosis per ampliar la vacunació a més
col·lectius. L'objectiu, assegura, és assolir durant el 2021
el 70% de la població immunitzada. De fet, avança que
ja es treballa en l'organització de la campanya de va-
cunació i que el paper dels CAPs arribaria quan la va-
cunació sigui més generalitzada, sense descartar tro-
bar espais alternatius com ja s'està fent ara.
Vergés remarca que s'ha aconseguit aturar la se-

gona onada i que s'ha doblegat la corba, però que

la situació no és com la del juny. Tot i això, desta-
ca que el sistema també està "més preparat" per
atendre la pandèmia, afegint que la situació actual
fa que no es pugui fer una reobertura total i que
calguin els trams establerts en el pla de reobertu-
ra. Així, diu que cal “donar temps per avaluar” els
resultats de cada fase.
De cara a Nadal, el Govern treballa en un docu-

ment perquè la gent tingui "clarificats" els termes.
Vergés insisteix que un dels punts clau és el concepte
de bombolla i de no encadenar trobades amb per-
sones de diferents bombolles. Tot i això, remarca que
la millor manera de protegir Nadal és el compliment
de les mesures durant aquestes setmanes que que-
den fins a les festes i, per això, també demana ser
"molt escrupolosos" amb aquest compliment.
Vergés reitera les crítiques al govern espanyol per

"no haver mogut ni un dit" per acompanyar la po-
blació i donar ajuts com altres països. "Hem vist un
hands offper part del govern espanyol", conclou.<

900.000 dosis de la vacuna
el primer trimestre del 2021
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LLIBRERIES4Aquest 2020 ha es-
tat el del 40è aniversari de la lli-
breria Laie, una efemèride que per
la pandèmia no s’ha pogut celebrar
tal com haguessin volgut des d’a-
quest històric establiment.

“El balanç de l’any no pot ser
positiu. Les llibreries venem força,
però la patacada del Sant Jordi va
ser molt forta”, explica el director,
Lluís Morral. Tot i això, diu que
acabaran l’any “prou bé” perquè
durant el segon confinament les lli-

breries no van haver de tancar. La
pandèmia, afegeix, ha tingut una
part bona, ja que han notat com
molta gent ha tornat a la lectura.
“Ens passem molta estona a casa,
no sortim a les nits i al final la gent
també es cansa de les sèries i les
pantalles”, afegeix Morral. Una
possible lectura, doncs, és la del lli-
bre especial que la Laie ha tret pel
40è aniversari, els actes del qual es
miraran de fer l’any que ve quan
torni la normalitat.

COMERÇ4La setmana passada
l’eix comercial CorEixample va
viure un moment molt especial.
El Saló de Cent de l’Ajuntament
va ser l’escenari de l’entrega de les
Medalles d’Honor de la ciutat,
que l’entitat va rebre en reconei-
xement als seus 25 anys de tra-
jectòria –es van complir l’any
passat– dinamitzant econòmi-
cament i social el territori com-
près entre la Diagonal, Gran Via,
el passeig de Gràcia i el passeig de
Sant Joan.

L’encarregat de recollir el
guardó va ser el president de
l’eix, Xavier Llobet. En declara-
cions a Línia Eixample, Llobet ex-
plica que el premi “és per a totes
les persones” que els han ajudat
des que van néixer, “a tothom que
ha format part de les juntes i als
socis, perquè sense ells això no se-
ria possible”. Llobet, amb l’ener-
gia i empenta que el caracteritza,
fa un símil ben actual per valorar
el premi. “És la vacuna per tirar

endavant, com tenir vitamines.
Un premi així ens fa sentir valo-
rats i això sempre és positiu”, diu.

REIVINDICACIÓ DEL COMERÇ
Llobet també aprofita la Medalla
d’Honor per fer una reivindicació
del comerç local, en un moment
complicat a causa de la pandèmia,
ja que a la zona del CorEixample
ha disminuït la gent que hi feia des-
pesa pel fet de treballar al centre,

més enllà dels veïns que hi viuen.
“El comerç ofereix diferents serveis
al barri i és molt important no fer
la diferència entre veïns i comer-
ciants perquè nosaltres, com a mi
m’agrada dir-ho, som veïns de
planta zero”, remarca. Per acabar,
Llobet afegeix que un dels objec-
tius de l’entitat és seguir oferint una
oferta de qualitat i proximitat per
reivindicar un model en contra-
posició al de les grans superfícies.

Llobet, amb el premi, al costat de l’alcaldessa Colau. Foto: Ajuntament

CorEixample: “La Medalla
d’Honor ens fa sentir valorats”

La Laie tanca un 40è aniversari
marcat per la pandèmia

Escola 9 Graons |Talls de trànsit contra la contaminació
L’escola 9 Graons s’ha afegit als talls de trànsit que s’organitzaran a partir de di-
vendres per reivindicar unes escoles amb menys contaminació. La idea és tallar
el trànsit a davant de l’escola cada dos divendres entre les 16.30 i les 17 hores. 

Lluís Morral, director de la Laie, amb el llibre dels 40 anys. Foto: Línia Eixample

RECONEIXEMENT4És veïna de
la Sagrada Família, té 75 anys i
en fa vint que es dedica a millo-
rar la vida de la gent gran de for-
ma voluntària. Precisament per
aquesta trajectòria, Milagros
Solé Laguna ha estat escollida
pel Districte de l’Eixample per
rebre la Medalla d’Honor de la
ciutat, que l’alcaldessa Ada Co-
lau li va entregar el passat dia 1
al Saló de Cent de l’Ajuntament. 

Contenta i agraïda pel reco-
neixement, Solé explica com en-
tén el voluntariat: “Tots hem de
col·laborar a fer una societat
millor”, diu d’entrada, i de se-
guida recorda que “se’n benefi-
cien les dues bandes”. Solé i el
seu marit van decidir donar su-
port a la tercera edat quan es van
prejubilar, tot i que ella ja havia
treballat com a auxiliar a una re-
sidència geriàtrica. Aviat es van
interessar pels projectes d’A-
mics de la Gent Gran i de l’Espai
de Gent Gran Sagrada Família i,
des d’aleshores, no se n’han des-
vinculat. “Hi ha moltíssima gent

gran sola i, amb els voluntaris,
els canvia la vida”, assegura. 

La pandèmia no només ha
empitjorat el problema de la so-
ledat, sinó que n’ha complicat la
solució. En una situació normal,
les visites dels voluntaris, les ac-
tivitats i els actes com el dinar de
Nadal serien la principal injecció
d’energia per a les persones grans
soles. Des de fa nou mesos, tot
això ha desaparegut, però vo-
luntaris com Solé treballen in-
cansablement perquè ningú se

senti sol. “Fem una animalada de
trucades i videoconferències, i
continuem oferint ajudes i des-
plaçaments sempre que cal”, diu
la veïna de Sagrada Família, que
afegeix amb alegria que “molta
gent ha volgut fer-se voluntària”.
Pel que fa a la celebració de Na-
dal, un moment en què la soledat
es fa especialment dura, s’estan
estudiant alternatives segures al
tradicional dinar i una ampliació
de l’obsequi que normalment
s’atorga a la gent gran.

Solé va recollir el premi de mans de l’alcaldessa Ada Colau. Foto: Ajuntament

La veïna i voluntària Milagros
Solé rep la Medalla d’Honor

Sagrada Família

SALUT4El Departament de Sa-
lut de la Generalitat va posar en
marxa la setmana passada cri-
bratges massius per detectar
positius de coronavirus asimp-
tomàtics entre la població major
de 18 anys de Sagrada Família i
altres barris. El Recinte Moder-
nista de Sant Pau és l’espai que
acull les proves –tests d’antígens
ràpids– dels veïns de Sagrada
Família, així com del Guinardó,
La Salut, Navas, Congrés i Els In-
dians i Camp de l’Arpa. El cri-
bratge s’allargarà fins al dia 15 i

l’horari és de dos quarts de nou
del matí a dos quarts de vuit del
vespre els dies laborables. 

Per fer-se el test no cal dema-
nar hora, només s’ha de facilitar
un document d’identitat, un te-
lèfon de contacte i, si se’n dispo-
sa, la targeta sanitària. Els veïns
que se’l facin no sabran el resul-
tat en el moment, però el rebran
al cap d’unes hores a través d’un
SMS o d’una trucada. També el
poden consultar en un termini de
24 a 72 hores a la pàgina web o l’a-
plicació de la Meva Salut.

Salut fa un cribratge massiu
per detectar el virus al barri

Protesta | Escoles del barri se sumen als talls de trànsit quinzenals
Les AFAs de les escoles Fructuós Gelabert, Sagrada Família i Tabor s’han coordinat amb Eixample
Respira i altres AFAs per reivindicar uns entorns escolars segurs, amb menys contaminació i menys
soroll. Cada dos divendres, faran un tall de trànsit davant dels centres entre les 16.30 i les 17.00.
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Reunió i acció reivindicativa
per esclarir el futur del CAP

SALUT4La reivindicació de
veïns i personal sanitari per mi-
llorar l’atenció primària al Fort
Pienc és imparable. Després d’u-
na assemblea organitzativa ce-
lebrada la setmana passada, la
plataforma ‘Nou CAP Fort Pienc
ja!’ mira cap al 17 de desembre,
quan hi ha previstos dos fets im-
portants: una reunió amb tots els
responsables del CAP i una nova
gran acció de protesta. 

Pel que fa a la reunió, els
membres de la plataforma veuen
amb preocupació que CatSalut
no hagi confirmat la seva assis-
tència. “Volem una reunió amb
tots els implicats perquè si no ens

maregen i es culpen els uns als al-
tres”, diu Alba Martínez, met-
gessa del CAP Passeig de Sant
Joan. L’ampliació d’aquest equi-
pament, que arrossega diversos
retards, és un dels temes a trac-
tar a la trobada, juntament amb
la situació de les obres del futur
CAP, que se suposa que han de
començar l’estiu que ve. 

En els dos casos, des de la pla-
taforma lamenten que la urgèn-
cia incrementada per la pandè-
mia no hagi servit per agilitzar les
obres, com sí que ha passat amb
altres projectes. Concretament,
posen d’exemple l’espai poliva-
lent de l’Hospital de Bellvitge. 

SOCIETAT4Primers dies molt
complicats a La Mecànica, el
nou espai ocupat per la Comu-
na d’Aliments (que aplega el
Fort Pienc, la Sagrada Família i
la Dreta de l’Eixample), el Sin-
dicat d’Habitatge de l’Eixample
Dret (SHED) i la Xarxa de Su-
port Mutu de Sagrada Família.
El projecte ha sobreviscut a una
primera setmana amb aldarulls
i intents de desnonament.

Divendres passat al matí, el
propietari del local del 487 del
carrer Aragó –a prop del Fort
Pienc– s’hi va presentar i hi va
intentar entrar en cotxe quan hi
havia gent a la porta. Els Mossos
d’Esquadra el van detenir per
haver “xocat intencionadament
contra un local”, segons van in-
formar a les xarxes socials. D’al-
tra banda, des del SHED de-
nuncien que “un dels matons
que acompanyava el propietari
va agredir integrants de La Me-
cànica”, tal com han explicat a
Línia Eixample. Els membres
del projecte asseguren que la
propietat els va assetjar durant

tota la setmana passada i recor-
den que el local feia una dècada
que estava abandonat. 

El mateix divendres, el sin-
dicat també va alertar que els
Mossos tenien la intenció de
desallotjar el local, tot i que fi-
nalment van anunciar que l’ha-
vien “recuperat”. De moment, les
tres entitats impulsores de La

Mecànica s’hi han aconseguit
quedar i han posat en marxa di-
verses iniciatives que tenen el lo-
cal ocupat com a escenari. En
són exemples el petit mercat de
roba que hi van instal·lar diu-
menge o l’escoleta popular, així
com les jornades de recollida i
entrega de menjar de la Comu-
na d’Aliments.

El nou local ocupat és al carrer Aragó. Foto: Twitter (@SHEixampleDret)

La Mecànica sobreviu a una
primera setmana complicada

Centre Cívic | Concert ‘Fem música de l’insòlit’
La sala d’actes del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc acollirà aquesta tarda el

concert ‘Fem música de l’insòlit’, una proposta de l’Orquestra Reusònica per
explorar i mostrar com es feia la música abans que existissin els instruments.

L’assemblea per preparar la pròxima acció. Foto: Twitter (@nou_cap)



El CFS Eixample de Pep Antoni
Roig vol tancar el 2020 liderant
el seu subgrup de Segona Divisió
i per fer-ho necessita guanyar el
partit que jugarà aquest cap de
setmana contra l’Atlético Mer-
cadal al Pavelló de Santa Isabel.
I és que l’equip continua al cap-
davant del subgrup 2A de la ca-
tegoria, per davant del CN Caldes
i de l’AECS de l’Hospitalet, els
dos conjunts que fins ara han es-
tat les grans amenaces a l’hege-
monia del CFSE.

L’equip, a més, voldrà tancar
l’any amb bon regust de boca
després de l’empat de dissabte
passat a la pista del CD La Con-
còrdia (4-4). El conjunt de Roig
ha empatat tots els partits que ha
jugat lluny de casa, mentre que
a Santa Isabel ha guanyat tot el
que ha jugat i encara no ha en-
caixat cap gol.

Després de l’enfrontament

contra les balears, la lliga s’aturarà
durant gairebé un mes, fins al se-
gon cap de setmana de gener, tot
i que aleshores, en l’inici de la se-
gona volta, el CFSE gaudirà d’u-
na jornada de descans.

S’ACABA LA PRIMERA VOLTA
L’any natural, en canvi, encara
reserva dues cites més als dos
equips del districte que juguen a
Tercera Divisió. Després de l’a-
turada de la competició pel Pont
de la Puríssima, CFS Eixample i

Bosco Rocafort jugaran aquest
cap de setmana els darrers par-
tits de la primera volta del primer
tram de la temporada.

El Bosco, que ja va recuperar
dilluns el partit ajornat contra
l’AECS, rebrà dissabte a les sis de
la tarda un rival directe, el Molins
99, mentre que el CFSE posarà el
punt final a aquesta primera mei-
tat de la lliga amb el que sobre el
paper serà el partit més difícil, ja
que el líder, les Corts UBAE, visi-
tarà Santa Isabel aquest dissabte.

L’equip va sumar un nou empat a domicili a la Llagosta. Foto: CDLC

El CFS Eixample vol tancar 
el 2020 com a líder de Segona
» Les de Pep Antoni Roig rebran el cuer, l’Atlético Mercadal balear
» CFSE i Bosco Rocafort tancaran la primera volta de Tercera

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Torna el bàsquet: el CB Roser
visita la pista de l’Alfindén

L’espera ha estat llar-
ga però per fi s’ha
acabat. Després de
gairebé un mes i mig,

el CB Roser de Juan Hereza tor-
narà a jugar un partit de bàsquet
oficial aquesta setmana, en con-
cret dissabte, quan l’equip del
Fort Pienc visitarà la pista de l’Al-
findén de Saragossa.

El partit arrencarà a dos
quarts de set de la tarda i el con-
junt roserenc buscarà el primer
triomf d’aquesta atípica tempo-
rada 2020-21 contra un equip
que, fins ara, ha perdut les dues
jornades que ha jugat (de forma

clara a Vic en l’estrena de la tem-
porada, per 96-64, i a casa con-
tra el Llucmajor balear, de forma
més ajustada, per 65-77).

Aquest ha de ser el primer
dels dos partits que el conjunt
d’Hereza jugui abans que s’aca-
bi l’any, ja que dissabte de la set-
mana que ve està previst que el
Roser recuperi el matx de la ter-
cera jornada (de finals del mes
passat) que hauria d’haver jugat
contra el JAC. El partit està pre-
vist per a les sis de la tarda del
dissabte de la setmana que ve al
Pavelló Virolai (al districte
d’Horta-Guinardó).

Classificacions2a Femenina de futsal Lliga EBA 3a de futsal 3a Catalana de futbol
Equip

CFS Eixample
AECS
CN Caldes
FS Castelldefels
Aliança Mataró
Penya Esplugues B
CD La Concòrdia
FS Ripollet
Atlético Mercadal

PTS

15
11
11
10
9
8
8
5
0

GC

6
15
12
25
18
15
9
22
43

GF

23
21
17
33
13
19
13
24
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Equip

CB Vic
AE Llucmajor
UE Barberà
FC Martinenc
Alfindén
CB Roser
JAC Sants

PTS

5
4
3
3
2
1
0

PC

221
153
153
173
173
85
0

PF

256
168
157
173
129
75
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equip

Les Corts UBAE
AE Xarxa Horta
AECS
Jesús-Maria
CFS Eixample
CFS Molins 99
Bosco Rocafort
Estel Vallseca
Gràcia FSC

PTS

21
13
11
9
8
8
7
5
4

GC

15
28
24
36
25
29
23
35
36

GF

41
31
29
35
25
25
18
26
21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PTS

6
6
6
3
3
3
3
3
3

GC

2
2
1
2
0
5
5
5
2

GF

5
5
4
4
2
6
6
6
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Equip

UD Pastrana
FC l’Esquerra
Penya Anguera
Olympia II
AE Bon Pastor
FC Martinenc B
Vallvidrera Senglars
Montsant de la Peira
CF ChacaritaTot l’esport, a liniaeixample.cat

* Competició aturada

Atletisme | El 2020 s’acabarà amb la Cursa dels Nassos
Tot i que el calendari atlètic del 2020 ha estat gairebé gairebé inexistent, l’any
es tancarà amb la Cursa dels Nassos. La prova, que enguany només serà per a
atletes d’elit, es disputarà l’últim dia de l’any en circuits de 5 i 10 quilòmetres.

El curs està sent molt discontinu. Foto: Ferran Torné / FCBQ

Esports
| 12
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Tres germans queden per sopar i parlar
del seu pare. L’home ja és gran i hi ha qui
creu que no pot viure sol: es perd, s’oblida
de les coses i ha agafat el mal costum
d’ensenyar el penis a la veïna. Cesc Gay
és l’autor i el director d’aquesta comèdia,
protagonitzada per Pere Arquillué, Mar-
ta Marco, Àgata Roca i Lluís Villanueva.
Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

53 diumenges
Cesc Gay

Els seus vídeos cantant durant el confi-
nament van fer la volta al món i ara són
un dels grups catalans que més sonen.
Després de publicar la mixtapeDescon-
fination el juliol passat, Stay Homas es-
trena aquest mes el seu primer àlbum,
Agua. El disc inclou una dotzena de can-
çons on el català i el castellà conviuen
amb l’anglès i, fins i tot, amb el portuguès.

Música

El 1998, la Isabel (Guiomar Puerta), estu-
diant de Periodisme, ha de fer les pràcti-
ques al diari d’un petit poble gallec. En
contra del que esperava, li toca fer les es-
queles, una feina a priori avorrida que la
portarà a recórrer Espanya a la recerca d’u-
na història d’amor impossible que va pas-
sar l’estiu de 1958. És la història de Lucía
(Blanca Suárez) i Gonzalo (Javier Rey).

Pelis i sèries

El verano que vivimos
Carlos Sedes

Agua
Stay Homas

Festival XRdocs
XRdocs és el primer festival internacional de documental
immersiu i és una aposta del centre d’arts digitals Ideal
de Barcelona. L’edició zero (així l’han batejada) se cele-

brarà en aquest espai el dia 15. L’entrada és gratuïta però
l’aforament de les sessions, molt limitat: 30 persones. S’hi
projectaran cinc documentals: Battleground PolyU, sobre
les protestes de Hong Kong, VR Free, sobre la vida a dues
presons de Torí, The Waiting Room, sobre la recuperació
d’un càncer de pit, Everest, sobre les dificultats de pujar-

hi sense oxigen, i 1st step, sobre l’arribada a la lluna.

R O S A L Í A

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant d’èxit internacional
Es va convertir en tota una estrella fa dos anys

Famosos

Fer el remix de la cançó més escoltada de l’any
I presentar un dels premis dels Fashion Awards 2020

Opinions dividides
El remix ha rebut moltes crítiques, però també força elogis

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Barcelona no te l’acabes i Xavi Casinos ho
ha tornat a demostrar. Després dels èxits
de Barcelona. Històries, curiositats i misteris
i Barcelona secreta, l’autor ens regala en
aquest llibre més detalls íntims de la ciu-
tat, aquells que no surten a les guies. Es
tracta d’una selecció dels articles que ha
publicat al llarg dels darrers anys a la sec-
ció Barcelona secreta de La Vanguardia.

Llibres

Barcelona secreta, Volum II
Xavi Casinos

Hi ha gent coneguda, hi ha celebrities i hi ha fe-
nòmens, i podem dir sense exagerar que Rosalía
(Sant Esteve Sesrovires, 1993) ja s’ha convertit en
això últim. Amb un estil molt personal que barre-
ja el flamenc i la música urbana, ha aconseguit
milions de fans arreu del món i ha guanyat un

premi Grammy i deu Grammy Llatins. La fama i la
majoria de guardons els deu al seu segon àlbum,

El mal querer (2018), però tot el que ha fet des
d’aleshores ha estat en boca de tothom. N’és un

bon exemple el remix de Blinding Lights de 
The Weeknd que s’ha publicat aquest mes. 
El més rellevant és que el cantant canadenc 
hagi escollit la sesrovirenca per fer una nova 

versió d’aquesta cançó, la més escoltada de l’any
a tot el món segons Spotify. A més, el tema 

es va publicar hores després d’un altre 
gran moment de Rosalía: va ser una de 
les presentadores dels Fashion Awards.

QUI ÉS?
La fitxa

| Cyberpunk 2077
Un joc en primera persona, on el protagonista (creat pel jugador) 

haurà de sobreviure en una perillosa ciutat. Per a Xbox One, PC i PS4.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ASSUMIR...

El control de les nostres vides: es tracta de deixar 
de quedar-se en “pausa” fins que la situació canviï

CENTRAR-SE...

RECUPERAR...

PERMETRE’S...

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

i SALUT

Estrès, cansament, angoixa, desesperació... Han passat gai-
rebé nou mesos des de l’inici de la crisi del coronavirus i la
salut mental es veu cada cop més ressentida. Després de

tant de temps, la paciència està sota mínims i costa seguir vi-
vint amb la incertesa que envolta el futur a curt i llarg termini.
Aquesta sensació ha estat batejada com a “fatiga pandèmica”
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que alerta que ja
afecta un 60% de la població europea. Davant d’això, la Uni-
versitat Oberta de Catalunya (UOC) ha publicat recentment
un seguit de consells d’experts per combatre –o almenys
alleugerir– aquest problema. En primer lloc, diuen, cal assu-
mir d’una vegada que la pandèmia no és “un parèntesi”. Tot i
que pot semblar pessimista, interioritzar aquesta idea permet
enfocar els pròxims mesos de forma realista i ajustada a les
condicions i arribar al següent pas: “recuperar el control”. Par-
len també de “centrar-se en l’essencial”, que en bona part sig-
nifica mantenir vius els vincles socials i afectius, encara que
hagi de ser virtualment. Per últim, recomanen permetre’s te-
nir temps improductiu: no fer “res” sense sentir-se culpable.

Combatre la fatiga pandèmica

Que la pandèmia no és un parèntesi: interioritzar aquesta idea
permet enfocar els pròxims mesos de forma realista

Les claus

En l’essencial, que en bona part significa mantenir els 
vincles socials i afectius encara que sigui virtualment

Tenir temps improductiu: està bé passar estona sense 
fer “res” i no haver-se de sentir culpable per això
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