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Una de les principals funcions de la Xarxa de Suport Mutu de les Corts és ajudar la gent gran. Fotos: Districte i Xarxa de Suport

“Compra feta”
» La crisi del coronavirus activa la solidaritat veïnal als barris per fer més fàcil el confinament
» A les Corts la Xarxa de Suport Mutu coordina l’ajuda a través d’un grup de Telegram
Albert Ribas
LES CORTS
“Hola. Jo he après a fer mascaretes de roba. No són com les
mèdiques però per anar al supermercat o a la farmàcia són
prou vàlides”. Aquest és un dels
moltíssims missatges que es pot
llegir al grup ‘xarxasuportmutulc’, de l’aplicació de missatgeria Telegram. Es tracta del centre d’operacions, per dir-ho d’alguna manera, de la Xarxa de Suport Mutu de les Corts.
La crisi del coronavirus ha
activat durant els últims dies, a
les Corts i a la majoria dels barris de la ciutat, la solidaritat veïnal. En temps de confinament,
l’ajuda mútua s’està convertint
en una eina imprescindible, es-

pecialment per a les persones
més febles que han vist trasbalsat el seu dia a dia.
Ahir a la tarda, en el moment
de redactar-se aquesta notícia, al
grup ‘xarxasuportmutulc’ de Telegram hi havia més de 220
usuaris. Fent un cop d’ull al
grup es podia veure la varietat
dels missatges que la gent hi
anava escrivint, tots amb el mateix patró comú: el coronavirus.
N’hi havia de qüestions més genèriques relacionades amb, per
exemple, els drets laborals, mentre que d’altra gent s’oferia per
fer el que fes falta.
Aquesta xarxa de solidaritat
es va començar a articular a
mitjans de la setmana passada
gràcies a la iniciativa de diferents
veïns. La Sofia és una veïna del
barri que forma part de la xarxa
i és la responsable d’atendre les

trucades que arriben al número
de telèfon (643 202 606) que
s’ha posat a disposició de qui el
necessiti. En declaracions a Línia Les Corts explica que tot
plegat és possible gràcies al voluntarisme dels veïns. “Som gent
que la majoria no ens hem vist
mai la cara”, explica.
50 VOLUNTARIS
A diferència d’altres barris amb
teixits veïnals més forts i consolidats, l’activitat dels voluntaris no ha arrencat amb tanta
força com en zones com poden
ser Sants o Gràcia. Tot i això, la
coordinació veïnal, que no és
fàcil d’articular, comença a donar els seus fruits. “Aquesta
tarda se li ha fet la compra a la
persona que va demanar ajuda
a la xarxa”, es podia llegir en un
missatge del grup de Telegram

d’ahir a la tarda escrit per una
veïna.
A nivell logístic, la Xarxa de
Suport Mutu de les Corts ha dividit el barri en quatre zones i
s’han elaborat un formulari per a

La gent gran pot
demanar qualsevol
cosa que necessiti
als seus veïns
la gent que pugui necessitar ajuda i un document d’Excel on es
poden apuntar totes aquelles
persones que vulguin ser voluntàries. Ahir a la tarda ja n’hi havia una cinquantena d’apuntades.
I és que la logística és una part fonamental per tal que aquestes
xarxes de solidaritat funcionin.

Tal com es pot llegir al document on s’estableix un protocol de funcionament de la xarxa
de suport, les tasques que es
contemplen van des del servei de
cangur, a fer tràmits en línia, la
compra, cuidar les mascotes i
encàrrecs per a la població de
risc. També s’ofereix la possibilitat de resoldre dubtes sobre
qüestions laborals.
Per acabar, un altre dels integrants de la xarxa, l’Àlex, destaca que “és molt important” la
creació de grups de Whatsapp
a les escales de veïns “per actuar
més en les qüestions de més
proximitat”. “A la meva comunitat ho hem fet i és molt útil.
Si una persona surt a comprar,
no li costa res comprar el que
pugui necessitar la gent més
gran i així es minimitza el risc
de contagi”, conclou.

|4

línialescorts.cat

Opinió

25 de març del 2020

Els semàfors

La lupa

Després del virus
per Xavier Marcé, regidor de les Corts

Xarxa de Suport Mutu

La Xarxa de Suport Mutu de les Corts
s’encarrega aquests dies de coordinar la
solidaritat veïnal que ha sorgit a les Corts
arran de la crisi del coronavirus. L’objectiu és ajudar la gent que ho pugui necessitar més, com ara els avis i les àvies.
pàgina 3

Catalonia Rigoletto

Pertanyo al món dels optimistes, dels
qui pensen que el fracàs és una oportunitat, dels qui somnien desperts en
centenars de coses que són possibles i
que encara no han passat. Pertanyo al
món dels infants, dels qui s’enamoren
dels moments i creuen que dormir és
la frontera real entre un passat turmentós i un futur radiant. Pertanyo al
món dels crèduls, dels que prefereixen
ser enganyats per les bones intencions
que viure malfiats per les falsedats.
Crec que, sense adornar-nos, hem
descobert la minúscula importància de
l’ésser humà a un planeta divers i que
a poc a poc hem pres consciència d’aquells valors que la naturalesa ens ha
regalat: la solidaritat, la generositat, l’estima i la comunitat. Potser no són patrimoni únic dels humans, però sí que
som els primers éssers vius que els po-

den convertir en els grans objectius de
la seva societat.
Aquesta crisi no és únicament un
problema sanitari. És també un toc d’alerta sobre el nostre model de vida. Sobre la confiança excessiva en la nostra
falsa superioritat com espècie, sobre la
manca de respecte al planeta, sobre els
reptes que planteja la globalització i, sobretot, envers les amenaces que ataquen el model europeu d’estat del
benestar.
Ho superarem més forts i més
conscients que mai que el camí a recórrer encara és llarg i ple de dificultats
però, amb tota seguretat, estarem millor preparats per afrontar-lo.
Quan sortim d’aquests moments
d’exili social i tornem a la feina, als restaurants i al teatre; quan fem de nou
vacances i viatgem a l’estranger re-

cordarem que som vulnerables i ens
sentirem més propers als nostres veïns i veïnes. També sabrem que musulmans, xinesos, negres i blancs som
més iguals.
Trigarà un temps, però cap conversa
serà igual, cap article ho podrà obviar,
cap mestre ho podrà revisar, cap polític ho podrà negar. Si la història funciona amb grans canvis de paradigma,
potser estem davant d’un senyal. I no
ho dic presoner de cap pensament
messiànic sinó rabiosament orgullós de
la meravellosa naturalesa orgànica de
la societat humana.
Tant de bo que aquest confinament sigui una llarga nit que esdevé la
frontera real entre un passat erràtic i un
futur esperançador.
Cuidem-nos molt que demà arrancarem de nou amb més força que mai.

L’hotel Catalonia Rigoletto, situat al carrer Sabino Arana, ha posat les seves 65
habitacions a disposició de la lluita contra
el coronavirus. A l’hotel s’hi han instal·lat
metges, altres professionals sanitaris i
personal del Servei Català de Salut.
pàgina 8

Jardins de Pedralbes

El festival ha confirmat els darrers noms
de la seva vuitena edició per completar
un cartell espectacular. Des de l’organització han dit que treballen perquè el festival es pugui fer amb tota normalitat sempre que les condicions ho permetin.
pàgina 8

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@slrun93

A la residència on està
la meva àvia pots fer videoconferències amb els
teus familiars cada matí, sense límit de
durada. Dimecres faran un Instagram
live. Si m'ho expliquen fa dos anys, no
m'ho crec. Aplaudiments enormes per
a qui porta i treballa a la residència.
Quanta humanitat.

@PonsPereAntoni
Els que tenim entre 30
i pocs i 40 i molts anys
i ens dedicam a la cultura ens trobàrem una crisi econòmica
brutal quan més o menys començàvem
i una pandèmia global d’efectes brutals
quan més o menys ens consolidàvem.
I encara hi ha veterans paternalistes
que diuen que ho hem tengut fàcil.
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@apuente
Sánchez vuelve a mezclar las medidas de confinamiento con la decisión de no paralizar la actividad laboral y transportes. Si el Gobierno considera que el coste de lo segundo es inasumible, debería explicarlo así. Es
momento de hablar a la ciudadanía
como a adultos.
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Sé que están pasando cosas muy grandes
todos los días, pero en
muchas ciudades de varios países occidentales ya no hay nadie durmiendo en las calles. Resulta que se podía
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Presos i exiliats

El millor i el pitjor de nosaltres

per Amadeu Palliser

per Jordi Lleal

er una orgia, oferir un “servei sexual essencial a domicili” o
quedar amb una persona que has conegut a través d’una aplicació de cites no són motius per trencar el confinament. Sembla una evidència, però els Mossos d’Esquadra ho han hagut de recordar a més d’una persona des que va començar la quarantena.

F

uan un sap que té una missió a la vida, és difícil deixar-la
córrer, fins i tot en plena pandèmia. Un bon exemple d’això és l’home madrileny de 77 anys que va sentir la necessitat de sortir de casa, malgrat la quarantena, per “caçar pokémons”, tal com ell mateix va explicar a la Policia Municipal.

Q

a situació excepcional que vivim ha fet aflorar milers d’accions
solidàries arreu del món. Una especialment emotiva és la que
ha emprès la Margarita, una dona andalusa de 84 anys que ha
decidit aprofitar els seus coneixements de costura per cosir mascaretes, una activitat a la qual dedica entre vuit i nou hores diàries.

L

o és cap secret que la gestió de Boris Johnson al capdavant del Regne Unit no acaba de convèncer els ciutadans britànics. De fet, el primer ministre no ha estat capaç ni de convèncer el seu pare, Stanley Johnson, que ja ha
anunciat que demanarà la nacionalitat francesa.

N

i ha esperança, també per a la gent gran: l’Alma, una senyora
italiana de 95 anys, ha vençut el coronavirus i s’ha convertit
en un símbol de resistència contra la pandèmia. I és que, si
bé el Covid-19 afecta especialment les persones d’edat avançada,
aquestes també tenen moltes possibilitats de superar-lo.

H

El + llegit

línialescorts.cat

1

Després del virus

2
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Coronavirus i autònoms,
una combinació letal

El que és prioritari ocupa el
nostre temps i energies, és una
reacció instintiva necessària a
tots els animals per sobreviure
davant els perills. Ara bé, la intel·ligència humana ens permet
distribuir la nostra atenció per
fer diverses coses a l'uníson.
Tots volem que els nostres
governants dediquin les seves
energies a intentar superar l’actual pandèmia i nosaltres, reclosos, a penes podem fer res.
Però, com conten les rondalles
(l’abella vola sense ser aerodinàmica, la granota que es va
salvar gràcies a la seva persistència, per ser sorda, etc.), tenim potencialitats a utilitzar i el
desconeixement no ens explica,
com en les rondalles.
Està bé aplaudir els sanitaris i empleats essencials, ja que
són vitals, i fer merescudes cassolades contra els Borbons, etc.
Però també hauríem de recordar els nostres presos i exiliats
polítics que, amb les seves famílies, estan vivint aquests moments de forma més extrema,
per la qual cosa hauríem d’inundar les nostres finestres i
balcons de color groc i fer cassolades per recordar a l’Estat
profund i als del 155 que no oblidem ni oblidarem.

A tota societat, en els moments d’una crisi molt greu,
aflora el millor i el pitjor de
nosaltres mateixos. La poeta
Montserrat Abelló, digué: “El
nostre pitjor enemic som nosaltres mateixos”. Ens podríem
atrevir a contraposar-ho afirmant que també podem ser els
nostres millors aliats, estem en
un dilema: l’economia està al
servei de la societat o la societat està al servei de l’economia? Salvem vides tancant
fàbriques o salvem l’economia deixant-les obertes en
plena producció? Per millor, la
iniciativa d’un consorci català
per fabricar respiradors, un
matrimoni que acull a casa
seva un sense sostre, milers de
ciutadans que se la juguen
per donar serveis sanitaris i
d’altres professions. Per pitjor,
els desgraciats que no fan cas
a les recomanacions i circulen
lliurement, els que tiren els guants a terra en sortir del su-

permercat, els que marxen a la
segona residència com per
col·lapsar els serveis d’allà on
van, els que volen especular
amb els materials de protecció,
o amb el menjar i altres productes, els que buiden les prestatgeries de mercats i farmàcies, etcètera.
Aquesta crisi és una prova
per a la nostra societat, serveix
per prendre consciència de
quin és el nivell d’empatia o
d’egoisme entre tots nosaltres. Adonem-nos que hem
de simpatitzar amb els nostres
conciutadans, no només amb
els nostres familiars. Siguem
sempre generosos, amables i
altruistes, no només el dia de
la recollida d’aliments, de donació de sang o de la Marató
de TV3, que els catalans hem
donat prou proves de ser una
societat solidària.
Ara, en els pròxims mesos,
potser anys, ens tocarà demostrar-ho!

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

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

A les xarxes

#TotAniràBé

@EvaPiquer: Això dels metges i infermers
cubans viatjant cap a Itàlia m’ha fet plorar.
Alimentem-nos d’aquestes coses, també,
aquests dies.

#HospitalDeCampanya

@_gbarrios_: Esta imagen del hospital
que se está montando en IFEMA en Madrid
me parece estremecedora. Si después de
esto no os encerráis en casa, yo ya no sé...

#Tòquio2021

@tonaymemi: Quants dies han passat
des que deien “Els Jocs Olímpics es faran”
fins que han dit “Els Jocs Olímpics s’ajornen fins al 2021”?
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Coronavirus | La seu del RACC, a disposició de la Generalitat

25 de març del 2020

El RACC ha posat a disposició de la Generalitat la seva seu, situada al número 687 de l’avinguda Diagonal, per lluitar contra el coronavirus. L’edifici disposa d’un heliport medicalitzat.
“La solidaritat és més necessària que mai, ha afirmat Josep Mateu, president de l’entitat.

L’hotel Catalonia Rigoletto
allotja personal sanitari
» L’establiment del carrer Sabino Arana ha posat les seves
65 habitacions a disposició de la lluita contra el coronavirus
CORONAVIRUS4L’hotel Catalonia Rigoletto, situat al número
22 del carrer de Sabino Arana del
barri de les Corts acull des de fa
uns dies un grup de metges, altres professionals sanitaris i personal del Servei Català de Salut
que lluiten contra la pandèmia
del coronavirus.
L’hotel té un total de 65 habitacions i s’afegeix a altres establiments de la ciutat que també estan a disposició de la lluita contra
aquesta emergència sanitària.
PLACES GARANTIDES
Divendres passat el Gremi
d’Hotels va reafirmar a través
d’un comunicat la seva col·laboració amb totes les administracions per fer front a la pandèmia
del coronavirus. “El sector hoteler garantirà que totes les persones que ho necessitin disposin
d’allotjament per mitjà d’una
xarxa d’establiments hotelers que
proporcionaran allotjament a to-

La Gran Via de Carles III
no canviarà de nom

NOMENCLÀTOR4El plenari de
les Corts del passat 11 de març
va tombar la proposta presentada per un grup de veïns, agrupats al voltant de la plataforma
Retorn als nostres noms, que
demanava canviar el nom de la
Gran Via de Carles III pel de
ronda de les Corts.
La proposta va obtenir els
mateixos vots a favor i en contra,
cosa que va implicar que no tirés
endavant. Hi van votar afirmativament Esquerra, Junts per
Catalunya i Barcelona En Comú,
mentre que s’hi van oposar el

PSC, Barcelona pel Canvi, el PP
i Ciutadans.
La plataforma Retorn als
nostres noms va presentar la
iniciativa, que tenia 2.500 firmes
de suport -1.500 de les quals de
veïns de les Corts–, el passat mes
de novembre.
Durant el plenari hi va haver
intervencions veïnals a favor i
en contra del canvi. Així doncs, la
Gran Via de Carles III seguirà
amb un nom que fa referència als
borbons, a diferència d’altres carrers de la ciutat en els últims anys
han perdut el seu nom borbònic.

L’hotel té 65 habitacions. Foto: Catalonia Rigoletto

tes aquelles persones que ho necessitin, sigui per raons sanitàries,
laborals o d’altres”, van fer públic
des del gremi.
La coordinació de les places
hoteleres per malalts de coronavirus es fa a partir del programa
‘Hotels Salut’, impulsat pel Govern. La intenció és alleugerir la
càrrega assistencial dels centres

hospitalaris i els beneficiaris són
pacients que no poden fer l’aïllament a casa seva per dificultats
del seu entorn –sigui perquè no
tenen un habitatge adequat o
perquè conviuen amb persones
fràgils a les quals podrien contagiar fàcilment–, pacients autònoms i pacients amb simptomatologia lleu o asimptomàtics.

La Gran Via de Carles III no canviarà de nom. Foto: Google Maps

Últims noms a Pedralbes

FESTIVAL4El Festival Jardins
de Pedralbes va tancar fa pocs dies
el cartell de la seva vuitena edició
amb les incorporacions de Carmina Burana, sota la direcció de
Maria Rovira (9 de juliol), Nile
Rodgers & Chic (13 de juliol) i Miguel Bosé (14 de juliol).
Està previst que el festival
arrenqui el 3 de juny amb el concert de Sara Baras. Fins al 15 de juliol desfilaran per l’escenari artistes com Loquillo, Raphael, James
Blunt, Manel, Gala de Ballet Étoi-

les de l’Òpera de París, Diego el Cigala, Dido, Patti Smith, Bryan
Ferry, Andrés Calamaro, Amaia,
Álvaro Soler, Madness, Alan Parsons Live Project, LP, Juanes,
Mónica Naranjo o Crowded House. En total, una trentena de concerts pels quals ja s’han venut
34.000 entrades, un ritme de record segons ha dit el festival.
CORONAVIRUS
D’altra banda, l’organització del
festival va fer públic un comuni-

cat la setmana passada per informar que el festival treballa
perquè la vuitena edició es pugui
fer “amb tota la normalitat, tenint
sempre com a prioritat el benestar del públic i de totes les persones que fan possible el festival”.
En paral·lel, des de l’organització
transmeten el seu suport i la seva
solidaritat “a tots aquells que
s’han vist afectats per l’actual crisi sanitària global i a totes les persones que treballen per solucionar-ho el més aviat possible”.
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Supermercats | Restringeixen la venda per internet
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25 de març del 2020

Les cadenes de supermercats han restringit la venda per internet a causa de les comandes rebudes per la crisi del coronavirus. Mercadona ha reduït molt l’entrega a domicilis
i Bon Preu no accepta més encàrrecs fins que no hagi entregat les comandes pendents.

“Patim i patirem molt”
» Els comerç local es mostra molt preocupat pels efectes de la crisi que està causant el coronavirus
» El sector va tornar a demanar diumenge la suspensió del pagament d’impostos de forma urgent
Albert Ribas
LES CORTS

La preocupació entre el petit comerç provocada per la crisi del coronavirus és molt gran. Ja fa
molts dies que la gran majoria de
negocis dels barris tenen la persiana abaixada, amb tot el que
això comporta.
El president de l’Eix Comercial Sants-Les Corts, Josep Escofet, explica a Línia Les Corts
que el comerç local està vivint uns
dies molt durs. “Estem patint i patirem molt”, afirma Escofet. El
president de Sants-Les Corts creu
que ara mateix la prioritat és la salut de la gent però alerta que, més
enllà de “suportar dos mesos”
amb la situació actual, “després
tocarà començar de zero”. Escofet considera que “estem al començament del problema” i té
clar que la situació actual suposarà “un abans i un després” per

al petit comerç. Pel que fa a les
mesures d’ajuda anunciades, Escofet es mostra força escèptic. “Si
arriben, ja veurem com es traduiran”, afirma.

TREVA FISCAL
Seguint amb les mesures d’ajuda,
diumenge els sectors del comerç,
el turisme i la restauració van tornar a reclamar la suspensió del pagament d’impostos de forma urgent i durant, com a mínim, tres
mesos per minimitzar l’impacte
econòmic de tot el que s’està vivint. El càlcul que fan les entitats
de tots aquests sectors és que es
permetria generar al conjunt de
Catalunya més de 700 milions
d’euros mensuals de liquiditat
immediata només a aquests tres
sectors. Concretament, s’exigeix la
suspensió del pagament de l’IVA,
de l’IRPF i de les quotes de la Seguretat Social per a tots aquells negocis que han hagut de tancar o
que han patit una reducció dràstica de la seva activitat.

Les persianes abaixades són la imatge habitual d’aquests dies. Foto: Línia Les Corts

Cal recordar que la setmana passada el petit comerç es va mostrar
molt decebut amb les primeres
mesures que les administracions
van anunciar, especialment amb
les de l’Ajuntament. En un comunicat, la Fundació Barcelona
Comerç, Barcelona Oberta, el
Gremi de Restauració, PIMECo-

merç i el Consell de Gremis van
acusar el govern municipal de
“manca d’ambició davant d’una
crisi sense precedents”.
Unes hores abans del comunicat de totes aquestes entitats,
l’Ajuntament havia anunciat l’obertura d’una oficina tributària
per fer un seguiment individual

de la situació de tots els comerços afectats. També va anunciar
que no es cobrarà la recollida de
residus, el retorn de les taxes de
les terrasses per cada dia que bars
i restaurants estiguin tancats i un
decret municipal per garantir la
liquiditat de les empreses proveïdores del consistori.

11 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

25 de març del 2020

línialescorts.cat

Esports
| 12

Futbol sala | Les lligues no tornaran fins que Salut ho permeti

Dimecres passat la Federació Catalana de Futbol va emetre un comunicat explicant que la seva
intenció és acabar les competicions sempre que el calendari ho permeti. El text, però, admetia
que cap lliga, de cap categoria, tornarà a posar-se en marxa fins que Salut hi doni el vistiplau.

Les lligues d’hoquei herba,
suspeses de forma indefinida
Pau Arriaga
PEDRALBES
“Davant la incertesa del temps
que pugui durar la declaració d’alarma sanitària, es comunica
que totes les lligues nacionals
d’hoquei herba queden suspeses
provisionalment i a l’espera d’una nova programació”. Així arrenca el comunicat, signat pel
president de la RFEH, Santiago
Deó, que anuncia l’ajornament
sine die de les Divisions d’Honor,
de manera que el Real Club de
Polo i la resta d’equips de les dues
categories ja saben que la competició no tornarà a posar-se en
marxa fins que les autoritats sanitàries ho avalin.
L’entitat de Pedralbes va començar a prendre decisions respecte del coronavirus que afectaven tant els seus socis com els
seus esportistes fa tot just dues
setmanes, però des del passat dia
13 l’activitat a les seves instal·lacions està aturada totalment.

La competició no té data prevista per arrencar de nou. Foto: JM Llorens / RCP

Dijous passat, el club va publicar un altre comunicat explicant que està treballant “amb el
suport d'assessors externs amb
l'objectiu de minimitzar els perjudicis per als seus socis, personal i proveïdors, sempre en el
marc de la pròpia estabilitat
econòmica” i explicant que tan
bon punt sàpiguen quines mesures prenen, les comunicaran a
través d’un nou text.

EN LA ZONA ALTA
Esportivament, els dos sèniors
afronten aquesta aturada no desitjada en posicions altes de les
seves respectives classificacions.
El sènior masculí de Roger Pallarols, que ja ha guanyat la Copa,
és quart (per darrere de l’Atlètic
Terrassa, l’Egara i el Club de
Campo), mentre que les de Fabri
Demarchi són terceres a sis punts
del líder, el Club de Campo.

La 68a edició del Godó
se celebrarà l’any que ve

El circuit de tenis professional no s’ha escapat
a l’onada de suspensions de competicions
pel coronavirus i el Trofeu Comte de Godó, que havia de celebrar-se per 68a vegada entre els
dies 18 i 26 del mes que ve, no es
jugarà fins a l’any que ve.
El passat dijous 12 l’ATP va
anunciar la suspensió de totes les
cites tenístiques, masculines i
femenines, durant un termini
de sis setmanes (cosa que ja
afectava el Godó), però les can-

cel·lacions ja s’han ampliat encara més en el calendari.
Jordi Cambra, president del
Reial Club de Tenis Barcelona, va
assegurar a Mundo Deportivo
que la cancel·lació de la cita era
“el millor per a totes les parts”, tot
i que va admetre que econòmicament i moralment és un cop
per al club.
El cartell d’enguany del Godó
era un dels millors de la seva història, ja que havia aconseguit
reunir sis dels millors deu jugadors del rànquing masculí.

Viu en línia
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| Resident Evil 3
El remake de Nemesis, la tercera part de la mítica trilogia de survival horror, explica la història de Jill Valentine, que fuig d’una ciutat infestada per un virus.

Famosos

No t’ho perdis

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) és cantant de pop
i actor. L’any 2010 va impulsar el projecte Joan Dausà i els Tipus d’Interès, banda que es va estrenar en la indústria discogràfica el 2012 amb l’àlbum Jo mai mai. La cançó homònima
va ser tot un èxit i va acabar formant part de la banda sonora
de la pel·lícula Barcelona, nit d’estiu (2013), gràcies a la qual
Dausà va guanyar un premi Gaudí. A finals del 2015 va
fer els últims concerts amb el grup i fins al 2018
no va rellançar la seva carrera en solitari. Ara,
la crisi del coronavirus
l’ha agafat en ple procés
de creació del seu futur
disc i tantes hores a casa
li han passat factura. El dia 16 va dir que si
un seu tuit arribava a 500 retuits, faria un
concert a la dutxa. El missatge va aconseguir
més de 5.000 retuits i, dit i fet, el dia 18 Dausà va fer
un concert en streaming que va aplegar 30.000 espectadors
i que va acabar amb ell dutxant-se i cantant alhora.

Stay Homas
Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet són tres músics
catalans que viuen junts en un pis de l’Esquerra de l’Eixample i, des que va començar la quarantena, han aconseguit estar en boca de tothom. Cada dia, creen una cançó i pengen un vídeo cantant-la a Instagram, on han
adoptat el nom d’Stay Homas. Les seves lletres parlen de
la importància de quedar-se a casa aquests dies i de les
ganes que tenen de sortir al carrer, però ho fan sempre
des d’un bon rotllo que ha conquistat milers de persones,
entre les quals hi ha ni més ni menys que Michael Bublé.

Llibres

La fitxa

?

J O A N

QUI ÉS

...

Ser un cantant de pop català

ÉS FAMÓS PER

?

També és actor llicenciat a l’Institut del Teatre

Fer un concert multitudinari en streaming

QUÈ HA FET

Va acabar l’espectacle dutxant-se amb milers d’espectadors

...

Seguiment massiu

A LES XARXES

Teatre

D A U S À

Milers d’usuaris van comentar i agrair el concert

Música

Pelis i sèries

Llibreries obertes
Una proposta dels llibreters

#TeatreAlSofà
Diverses companyies

Future Nostalgia
Dua Lipa

Freud
Marvin Kren

Aquest cop, en comptes de recomanar un
llibre, recomanem una iniciativa impulsada per responsables de petites llibreries de Catalunya, el País Valencià i les Balears. Es tracta de Llibreries obertes, que
busca pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus en el sector promovent la venda anticipada de llibres: els pots comprar
ara i recollir-los quan acabi el confinament.

Un dels sectors més afectats per la situació actual és el de les arts escèniques. Però,
si els espectadors no poden anar al teatre,
el teatre va a casa dels espectadors.
Aquesta és la idea de la campanya #TeatreAlSofà, a la qual ja s’han sumat desenes
de sales d’arreu del territori. La Biblioteca
Virtual de la Diputació ofereix un llistat d’enllaços per veure un gran nombre d’obres.

La cantant britànica Dua Lipa, una de les
exitoses del moment, havia de publicar
el seu segon àlbum el 3 d’abril. Però les
coses no li estan sortint del tot bé: després d’haver de cancel·lar la gira a causa
del coronavirus, fa uns dies es va filtrar el
contingut del seu disc a internet. Aquest
fet la va obligar a avançar l’estrena de Future Nostalgia al 27 de març.

Netflix, que aquests dies està rebent més
visites que mai, acaba d’estrenar una sèrie sobre el pare de la psicoanàlisi, Sigmund Freud. Amb només vuit capítols
de 45 minuts, Freud mostra com el jove
protagonista (Robert Finster) col·labora
amb una mèdium (Ella Rumpf) i un detectiu (Georg Friedrich) per resoldre
crims d’allò més sanguinaris.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Vèncer l’acne és possible
i BELLESA

l més habitual és que, un cop superada l’adolescència,
l’acne desaparegui de les nostres vides. Però no sempre
és així: també existeix l’acne en adults. De fet, aquest
problema afecta el 30% de les dones i el 7% dels homes de
més de 25 anys.
Per vèncer aquest problema, que pot acabar afectant l’autoestima de qui el pateix, és recomanable acudir a un especialista en dermatologia, que podrà receptar antibiòtics en
els casos més greus. Però davant de casos lleus, els mateixos
pacients poden tenir cura de la seva pell des de casa.
En aquest sentit, és imprescindible mantenir la pell del
rostre ben neta, fent servir sabons suaus cada dia i exfoliants,
com a mínim, dos o tres cops per setmana. És clau fer-ho a la
nit, quan la pell acumula la brutícia de tot el dia, però també
és recomanable repetir la rutina al matí.
D’altra banda, seguir una dieta saludable és un aspecte
molt important en aquesta lluita contra l’acne. Les fruites, les
verdures, el peix i els fruits secs són aliments aliats, mentre
que l’excés de greix tindrà un impacte negatiu en la pell.

E

Les claus
NETEJA

Mantenir una higiene diària de la pell és imprescindible,
sobretot a la nit, quan s’acumula la brutícia de tot el dia

EXFOLIACIÓ
ALIMENTACIÓ
AJUDA PROFESSIONAL

És important acompanyar l’ús de sabons suaus amb
exfoliants, per tal d’eliminar les impureses de la pell
La fruita, la verdura, el peix i els fruits secs són
els aliments aliats en la lluita contra l’acne
En els casos més greus d’acne,
els dermatòlegs poden receptar antibiòtics
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