
16/6/2021 · Núm. 227 · linialescorts.cat

16 anyslínialescorts

OJD-PGD: 5.900 exemplars - publicació quinzenal | redacció: 657 165 047 – linialescorts@comunicacio21.com |  anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

FESTIVAL DE MÚSICA pàg 8

Arrenca una nova edició
del Jardins de Pedralbes
amb queixes veïnals

COMERÇ pàg 10

L’Eix Sants-Les Corts prepara
una fira de comerç al carrer

FUTBOL SALA pàg 12

L’UBAE masculí es queda
sense ascens a Segona B

Els Bocs de Can Rosés fan 25 anys pàg 8

Colla referent

Nouacte contra la residència
del Bisbat aCanCapellanets

Salvem el Patrimoni de les Corts organitza dissabte una jornada reivindicativa amb diferents activitats pàg 8
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DEBAT OBERT pàg 3

L’Ajuntament vol regular
les activitats físiques
dirigides a l’aire lliure

BÀSQUET pàg 12
La cortsenca Laia Palau 
fa història i arriba als 300 partits
amb la selecció espanyola
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Una de les imatges que més s’ha
estès en els últims anys a la ciu-
tat, i especialment d’ençà de la
pandèmia, és la dels grups de
gent fent esport dirigit a l’espai
públic. Ioga, fitness, running,
altres activitats dirigides... Són
només alguns exemples del que
es pot trobar passejant pel front
litoral o en zones com el Parc de
la Ciutadella. La imatge, tot i que
molt saludable, ha comportat
en molts casos la saturació d’al-
guns espais públics, com ara les
platges, també per l’espectacular
creixement del vòlei platja. És per
aquest motiu que l’Ajuntament
està estudiant regular aquestes
activitats, segons va explicar el re-
gidor d’Esports, David Escudé,  fa
uns dies en una entrevista a Be-
tevé. Segons fonts municipals
consultades per aquesta publi-
cació, de moment no hi ha res de-
cidit, però la qüestió està al da-
munt la taula. 
Tot i que cal veure com s’a-

caba de perfilar tot plegat, ja hi
ha algunes decisions preses. En
el cas de les platges, durant la
temporada alta es regularà una
franja horària per fer esport i el
passat mes de maig també s’a-
nunciava que la pràctica espor-
tiva estaria limitada a espais se-
nyalitzats de Sant Miquel, el So-
morrostro, la Nova Icària i el Bo-
gatell. Escudé defensava, en la
seva intervenció al canal públic,
que actualment hi ha “una pri-
vatització de l’espai públic” i
que desconeix quantes d’aques-
tes formacions es fan de forma
reglada, un altre tema que ge-
nera dubtes. “Creiem que s’ha de
posar ordre, sobretot, per les
persones que accedeixen a
aquests serveis i pels professio-

nals que sí que ho fan bé”, asse-
gurava.

INTRUSISME
Anna Carmona és la cofundado-
ra d’Air-Active, una empresa que
ofereix serveis d’entrenament a
grups i particulars a l’aire lliure i
a espais tancats. Defensa que
aquesta activitat s’ha de regula-
ritzar perquè “hi ha molt intru-
sisme i moltes empreses i pro-
fessionals que ho fan de forma no
reglada”. “Això no és positiu per-
què no dona professionalitat i, si
ets autònom, has de rendir comp-
tes”, afegeix.  Una visió diferent és
la que tenen a la plataforma Ca-
lizumos, que organitza activitats
dirigides a l’aire lliure. “Hi ha
problemes molt més greus a la
ciutat que no s’estan intentant re-
gular. Al final, la raó són sempre
els calés i els interessos”, diuen.
Queda clar, doncs, que la pos-

sible regulació de l’esport no reglat
a l’aire lliure obre el meló del de-

bat sobre l’ús de l’espai públic.
“Quan comencem a veure que es
fa una explotació comercial de l’es-
pai públic, què ens queda a la ciu-
tadania?”, es pregunta Jordi Giró,
president de l’Associació de Veïns
de Vila Olímpica. L’activista veïnal
no està en contra de l’activitat es-
portiva, però sí de la sobreexplo-
tació a l’espai públic d’aquestes ac-
tivitats. “Si l’espai està sobreex-
plotat i contínuament hi ha em-
bús, es vulneren els meus drets.
L’ús prevalent és per a tothom”,
explica Giró. L’activista veïnal
creu que el consistori haurà de ser
molt precís amb la mesura en
cas de tirar-la endavant. “Quan
una associació vol fer activitats a
l’aire lliure, ens demanen una
quantitat important de permi-
sos, però si fas una activitat es-
portiva grupal sense permís, no
passa res”, compara. 
Una opinió diferent és la de

Jesica Martín, entrenadora per-
sonal. “Tots tenim el dret d’uti-

litzar els espais públics, perquè
paguem impostos per mantenir-
los i gaudir-los. No veig cap in-
convenient en utilitzar-los si els
respectem i no molestem a la res-
ta de persones usuàries”, asse-

gura. Sobre la possibilitat que l’A-
juntament reguli l’activitat, espera
que hi hagi “sentit comú” i que es
busqui l’interès general, tenint en

compte els beneficis de l’activitat
física a l’aire lliure.

ELS BENEFICIS 
Els experts defensen que practi-
car esport a l’aire lliure aporta be-
neficis. “Fer exercici a l’aire lliu-
re, actualment, és millor que
practicar-lo a interior amb la
mascareta”, explica Carmona.
L’experta destaca que Barcelona
té, a més, un clima immillorable
per practicar l’esport a l’aire lliu-
re. “La gent es passa la majoria de
dies tancada a casa o la feina. Fer
exercici al carrer els ajuda a sor-
tir d’aquest tancament”, asse-
gura Carmona. Coincideix amb
ella Martín. “L’esport a l’aire lliu-
re ajuda a molta gent a descon-
nectar dels problemes del dia a
dia i ajuda a connectar amb la na-
tura”, apunta l’experta. També
destaca que permet una major
vinculació entre els grups que el
practiquen i aporta beneficis
mentals, més enllà dels físics.

Xavier Oliva
BARCELONA

Regulacióo llibertat?
» L’Ajuntament estudia delimitar les activitats físiques organitzades al carrer pel seu creixement
» Algunes veus del sector defensen la idea, mentre que d’altres no creuen que sigui necessari

Una imatge típica de les platges de Barcelona: gent practicant esport. Foto: Miquel Codolar/ACN

QUÈ DIUEN LES
NORMES EXISTENTS?

4Segons el decret 56/2003
que regula l’activitat fisi-
coesportiva a l’aire lliure, es
necessiten pòlisses d’asse-
gurances civils i personals i
comptar amb personal tèc-
nic qualificat a l’hora de fer
l’exercici. També és obliga-
tori inscriure’s al Cens d'or-
ganitzadors d'activitats fi-
sicoesportives.
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La lupa

“Si els catalans no defensem la llengua ca-
talana, qui ho farà?”. No són paraules de
cap polític independentista. Tampoc de cap
líder social o cultural declarat defensor de

la llengua. Ni de cap activista del ram. Aquesta frase ens
la va dir fa poques setmanes l’expresident de la Gene-
ralitat José Montilla durant una entrevista que va ser-
vir per estrenar el nostre nou diari metropolità. Sí, són
paraules de Montilla. Literals. Un castellanoparlant que
quan va arribar a Sant Joan Despí l’any 1971 va apren-
dre el català per contacte i amb amics, tal com ell ma-
teix explica. I que al llarg de la seva presidència, i mal-
grat algunes burles ferotges pel seu nivell lingüístic, sem-
pre va utilitzar el català en públic i en va ser un ferm de-
fensor. La seva aparició en campanyes de Plataforma per
la Llengua ho testifica.
Eren altres temps. Ciutadans tot just començava a

treure el cap i la bandera del bilingüisme encara no s’ha-
via hissat. Tampoc se sentia a parlar de “supremacisme”,
concepte encunyat en ple procés independentista per una
part dels seus opositors i que, des d’aleshores, es repe-
teix com la sopa d’all cada cop que algú reivindica alguna
cosa que pot interpretar-se com a nacionalista. La llen-
gua, per exemple. Defensar el català sense renúncies s’ha
convertit en un esport d’alt risc, perquè ràpidament qual-
sevol pot ser titllat de “supremacista” per dir, simple-
ment, que la llengua pròpia de Catalunya és el català. Una
afirmació que compartiria el mateix president Monti-
lla i que, com ell ens recordava, el PSUC i després el PSC
van fer-se seva sense cap mena de problema. Allò “d’un
sol poble”, que s’edificava, entre altres pilars, sobre la
base de la normalització lingüística.
Eren altres temps, certament. Els anys han passat

i les coses han canviat, també en aquest espai polític
que rememorava el president Montilla. Sense anar més
lluny, el politòleg Jordi Muñoz, en un article d’opinió
a aquesta publicació, se sorprenia que en una troba-

da recent entre l’alcaldessa de Barcelona i l’alcalde de
València només el segon mencionés la llengua i la cul-
tura compartides. Igual que un servidor es va sor-
prendre –en aquest cas positivament– quan el presi-
dent Pere Aragonès, en el seu discurs d’investidura, va
afirmar sense complexos que vol que “el català recu-
peri el paper central com a llengua de trobada i com
a font de cohesió i progrés social que ha jugat histò-
ricament”. Sí, em va sorprendre, perquè ja m’havia
acostumat a no sentir gaires reivindicacions públiques
del català per part de catalanoparlants. Quin mal que
ha fet el discurs del “supremacisme” en aquest àmbit.
Quants complexos que ha generat i quantes absurdi-
tats que ha aconseguit articular en boca d’aquells que
han intentat seguir defensant la llengua, però amb la
boca petita –valgui la redundància– i amb por de ser
titllats de malvats nacionalistes.

Per això crec que és tan important la frase del nou
president de la Generalitat, perquè està dita des del con-
venciment que defensar la llengua pròpia del país vol dir
simplement això: defensar una llengua, en aquest cas per-
manentment amenaçada. “Per defensar el català no cal
atacar el castellà”, tornant a citar Montilla. O, si ho vo-
leu, “per estimar la teva terra no has de desestimar la dels
altres”, en paraules de l’històric locutor de ràdio Justo
Molinero en una altra entrevista al Línia. És clar que no.
És obvi, oi? Però sembla que el discurs del “suprema-
cisme” –tornem-hi– ha aconseguit que molts se n’oblidin.
Sobretot en l’esfera pública.

No deixa de ser curiós que les últimes reivindicacions
públiques de la llengua catalana que un servidor ha sen-
tit de primera mà –discurs d’investidura d’Aragonès a
banda– les hagin pronunciat dos castellanoparlants nas-
cuts a fora de Catalunya. Molinero fins i tot anava més
enllà i parlava d’identitats. De “la nostra manera de ser,
de fer, de treballar, d’estalviar…” –construïda també a
través de la llengua, ens remarcaria un sociòleg–. No em
vull ni imaginar què li haurien dit si aquesta mateixa ar-
gumentació l’hagués fet un polític independentista. Però
Molinero pot parlar sense l’espasa de Dàmocles a sobre.
I falta que ens fa que gent com ell defensi la llengua, la
cultura i el país. Perquè la seva veu penetra en capes i
territoris on el català és testimonial. Ho fa majoritària-
ment en castellà, és cert, i “en les meves contradiccions,
les meves esperances”, que defensa David Fernàndez
manllevant Joan Fuster. Perquè no em diguin que no aju-
da el català que una icona cultural com Molinero s’es-
forci per parlar-lo quan creu que ho ha de fer i que a la
seva ràdio sonin Els Pets després de la Pantoja –per llei,
però crec que també per convenciment–.
Fixin-se que he evitat parlar de xifres i de percentat-

ges d’ús o de coneixement del català. Em sembla que no-
més cal sortir de la zona de confort barcelocèntrica per
tenir una idea del panorama metropolità. Hi pensava men-
tre anava en metro cap a Santa Coloma de Gramenet per
entrevistar el citat Molinero, un trajecte durant el qual no
vaig sentir ni una paraula en català. Dret al final del pri-
mer vagó, escoltava Radio Teletaxi mentre pensava que
tant de bo aconseguíssim que la llengua catalana formés
part d’aquell lo nuestro que no parava de repetir Moli-
nero en antena. No sé com, però des de l’acomplexament
segur que no ens en sortirem. Potser caldria creure’ns l’a-
firmació del president Aragonès –de veritat– i posar-nos
a treballar, catalanoparlants i castellanoparlants braç a
braç, per fer-la –o tornar-la a fer– possible. Perquè com
deia Pompeu Fabra, si falla la llengua, fallarà tot.

Només cal sortir de la zona de
confort barcelocèntrica per tenir

una idea del panorama metropolità

NLes millors
perles

L’atac de les gavines agressives podria ser el títol d’una
pel·lícula força dolenta, però és una amenaça real. Tal com

ha publicat Betevé, Cementiris de Barcelona aconsella els
visitants que portin paraigua per defensar-se d’aquests ocells.

Científics descobreixen que un organisme microscòpic
ha aconseguit sobreviure 24.000 anys congelat a

Sibèria, segons Current Biology. Qualsevol dia apareix
Walt Disney per aquí...

Una balena es fica un home a la boca i el torna a escopir al
mar. Li ha passat a un pescador de Provincetown (Estats

Units), que ha sobreviscut després de passar uns quants segons
a la boca de l’animal i ho ha explicat al mitjà Cape Cod Times.

Si les pestanyes llargues són símbol de bellesa, la xinesa
You Jianxia és la persona més guapa del món: se les ha

deixat créixer fins als 20 centímetres i ha aconseguit el
rècord Guinness. Li arriben fins a la mandíbula. 

LA FOTORoger Pi de Cabanyes / ACN

per Arnau Nadeu, director editorial de Línia

El català, ‘lo nuestro’
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‘Dark-kitchen’: ni restaurants, ni bons veïns1

2
Demanen a l’Ajuntament 
que expropiï Can Capellanets

Acord històric: el comerç barceloní obrirà
diumenges i festius cinc mesos a l’any

Som les arrels que us esquerdaran

Creix el nombre de veïns 
que van als serveis socials

El + llegit línialescorts.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@cesc239: S’ha suïcidat un home de 58
anys quan l’anaven a desnonar de casa
seva. Mentrestant el govern espanyol vol
tombar la llei de regulació dels lloguers.

@agenciaacn: Carmen Calvo explica que
els expedients dels indults encara s’estan
acabant i no trigaran “més de dues o tres
setmanes”.

#ElsIndultsAProp

@Catinformacio: La Fiscalia demana presó
i inhabilitació per a l’exconseller d'Interior
Miquel Buch i per al mosso Lluís Escolà, que
va fer d’escorta de Puigdemont a Bèlgica.

#6AnysDePresó? #DesnonarÉsUnCrim

Safata d’entrada

En els darrers segles, aquest
país havia proporcionat les
condicions de l’existència i

expectatives als seus habitants
basant-se en la pròpia realitat
catalana, present i com a projec-
te (economia, societat i llengua),
especialment amb el catalanisme,
malgrat l’exclusió exercida per
Espanya, evident en l’apropiació
de recursos. Espanya se situa
aleshores al marge de l’època –ca-
pitalisme, raó, ciutadania...– dar-
rere un jacobinisme purament
doctrinal, amb una buidor que im-
pedeix la formació d’un estat nor-
mal. I les iniciatives modernitza-
dores del Principat de Catalu-
nya, amb la seva població relati-
vament reduïda al capdavant,
pateixen la reacció nacionalista:
dictadura de Primo de Rivera i
primer franquisme, especialment.
La novetat de la postdictadu-

ra al Principat és la implantació

Basant-nos en la pròpia realitat
per Margarida Rubió

del discurs únic de l’Espanya de-
mocràtica –i el seu correlat in-
vers, les doctrines etnicobalcà-
niques pseudocatalanistes que
el reclamen– i es passa a basar-
s’hi. Democràcia? Les institu-
cions sempre inertes, les més
autèntiques també –democrà-
tiques i d’autogovern en aquest
cas–, no impedeixen una apro-
piació o desviació econòmica
sense precedents cap a Espanya,
que necessita més exclusió, com
saben els catalans empresonats
per la seva grandesa humana.
Espanya manté també la nega-
ció de la racionalitat capitalista
–rendibilitat econòmica i social
de les inversions–, que alguns

voldrien establir aquí també, on
a més s’amplia l’especulació
immobiliària i el turisme mas-
siu. Aquelles condicions de l’e-
xistència s’esvaeixen. Què crec
que hauria passat amb el cata-
lanisme? La societat hauria pro-
posat horitzons basant-se en
la pròpia realitat i no s’hauria
tancat mentalment en la de-
pendència d’Espanya. Els par-
tits i altres representants dels in-
teressos dels diversos sectors
haurien cohesionat socialment,
atraient complicitats perma-
nents fora del Principat i cir-
cumstancials a la resta de l’Es-
tat, enfilant-se així la progressió
a la sobirania i la democràcia. 
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Els semàfors

Des de fa uns dies, el club 
torna a tenir junta directiva,

formada per un grup de socis
encapçalats per August de Rull.

El màxim dirigent estarà al
capdavant d’un equip de set
vocals on destaca la figura 
de la històrica Pepa Soler.

pàgina 12Joventut Les Corts

Els Bocs de Can Rosés van
celebrar el seu 25è aniversari el
cap de setmana passat amb un
munt d’activitats. La cultura
popular torna a omplir els
carrers i les espurnes i les
flames dels diables van

il·luminar el barri de les Corts.
pàgina 8Bocs de Can Rosés

L’Eix Comercial Sants-Les Corts
celebrarà el 3 de juliol una

Mostra de Comerç al carrer molt
especial. Per primera vegada 
s’hi inclourà una experiència

relacionada amb els jocs a través
d’un Escape Room per a les

persones que visitin la mostra.
pàgina 10Eix Sants- Les Corts
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PATRIMONI4Els veïns de les
Corts es neguen a perdre Can
Capellanets, on la seva propie-
tat, l’Arquebisbat, vol constru-
ir una residència per a la gent
gran. El passat mes de maig la
Plataforma Salvem el Patrimo-
ni de les Corts demanava a l’A-
juntament l’expropiació de l’e-
difici protegit i els jardins, ja que
segons defensen, passats cinc
anys del seu deteriorament per
dol o negligència el consistori
pot iniciar el tràmit. La Plata-
forma també vol un procés de
debat per decidir l’ús que tindrà
aquest espai.
Per aquest motiu, aquest

dissabte han organitzat un acte
al carrer Remei, just al davant
de Can Capellanets, on es farà
una votació popular simbòlica
per decidir què fer amb l’espai
i una taula rodona amb dife-
rents entitats de la ciutat on es
parlarà de la lluita per salvar el
patrimoni. També s’hi farà una

tabalada i diferents activitats
pels infants. 
“Insistim en el fet que el

dany serà irreparable i que és in-
versemblant que es vulgui mo-
dificar un edifici protegit i des-
truir el seu jardí en un moment
d'emergència climàtica”, de-
nuncien en un comunicat des de

la Plataforma Salvem el Patri-
moni de les Corts. 
El compte enrere segueix i

des del consistori només s’ha
multat l’Arquebisbat per l’estat
de l’edifici. L’empresa encarre-
gada de les obres ja va demanar
els permisos d’obra el passat
mes de març.

Els veïns denuncien que l’edifici està en molt mal estat. Foto cedida

Nou acte reivindicatiu contra 
la residència a Can Capellanets
» Salvem el Patrimoni de les Corts es mobilitzarà aquest dissabte

» Els veïns segueixen reclamant a l’Ajuntament l’expropiació 

El Jardins de Pedralbes
arrenca amb queixes veïnals
CONVIVÈNCIA4El Festival Jar-
dins de Pedralbes va arrencar el
passat 1 de juny amb l’actuació de
Sara Baras i pels seus escenaris
ja han passat artistes com Love
of Lesbian o Raphael, que va
aplegar més de 1.800 assistents.
Hombres G ho farà aquest di-
vendres amb totes les entrades
exhaurides i fins al 22 de juliol
passaran per l’escenari artistes de
la talla de Vanesa Martín, Aita-
na, Nathy Peluso o Alvaro Soler.
El Festival, que és una de les

cites més importants dels esti-

us barcelonins, té l’oposició de
l’AV Zona Universitària pel tan-
cament dels Jardins de Pedral-
bes i pels problemes de convi-
vència que, assegura l’entitat,
genera. Fa uns dies, l’entitat
lamentava que un camió del
festival havia trencat un fanal
mentre accedia al parc per fer el
muntatge de les instal·lacions.
Enguany, per tal de garantir el
bon ús dels Jardins, el conveni
entre l’Ajuntament i el promo-
tor del Festival preveu controls
d’Agents Rurals a l’interior.

TRADICIÓ4Els Bocs de Can
Rosés van celebrar el seu 25è
aniversari dissabte passat a la
plaça de Can Rosés. Per aques-
ta data tan especial, la colla de
diables va preparar una jorna-
da plena de música i cultura po-
pular en la qual no van faltar ni
les espurnes ni el foc. Tot i que
l’aforament havia de ser limitat,
300 persones van passar al
llarg del dia per la plaça de Can
Rosés per gaudir del quart de
segle de la colla.

El tret de sortida de la cele-
bració va ser a les 12 del migdia
amb un vermut musical que va
comptar amb l’actuació d’El So-
brino del Diablo i Laura Jara. A
la tarda es va presentar l’Auca del
25è aniversari i es va fer un con-
tacontes del llibre ‘La petita his-
tòria de l’Aegis’, la bèstia que
dona nom a la colla.
Per tal d’escalfar motors

per a la nit, a dos quarts de set
es va fer una tabalada que va
omplir de percussió la plaça i,

a les vuit del vespre, es va dur
a terme el concert del grup El
Pony Pisador, un dels plats
forts de la jornada. 
Com no podia ser d’una al-

tra manera, les espurnes i les
flames van ser les protagonis-
tes de l’espectacle de foc que va
servir de preàmbul del tanca-
ment de la festa amb la música
de PD Kiwi Sound. Les colles
convidades van ser els Diables
d’Ítaca, els de les Corts i la Re-
públik-a de l’Avern.

El fanal trencat en un dels accessos. Foto cedida

25anysde foc i espurnes

Els Bocs han celebrat el 25è aniversari. Foto: Joan Andreu Ramis

Cultura | InMuseus al Monestir de Pedralbes
Els museus guarden molts racons que no són visibles per als seus visitants.
Enguany, l’InMuseus arribarà el 19 de juny al Monestir de Santa Maria de
Pedralbes. Qui vulgui gaudir de l’experiència ha de reservar cita prèvia. 
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4Us imagineu un clown dins d’un
abocador? O un trapezi fet de fus-
ta del Pirineu? O uns superherois
de la galàxia que netegen la ciutat
de brutícia? Màgia, equilibris, acro-
bàcia aèria, humor i molt més om-
pliran les improvisades pistes de
circ del carrer Benavent i la plaça de
les Ceràmiques Vicens. 

Des d’aquest divendres 18 de
juny i fins diumenge al vespre, el
barri de la Maternitat i Sant Ramon
acull la 22a edició del Festival
Circorts, que apropa de forma
gratuïta aquest art sense fronte-
res d’edat, llengua o estatus eco-
nòmic a tots els públics. Una nova
edició que segueix apostant per
promocionar els artistes emer-
gents i el circ de qualitat al carrer.
“Des del Districte, estem molt
contents que un festival nascut al
territori i que pren part del nostre
espai públic, s’hagi convertit en un
esdeveniment de primera cate-
goria i d’interès a tota la ciutat”,
afirma el regidor del districte,
Joan R. Riera. 

El Festival Circorts arriba als 22
anys de vida ple de personalitat
pròpia, amb un sentit arrelament
al territori i amb les entitats del dis-
tricte i una mirada en clau de gè-

nere. Cal posar en relleu, també,
que el caràcter emergent de les
propostes presentades s’ha anat
adaptant i modificant per fer del
Circorts un festival per a tothom,
on tothom hi és convidat a gaudir,
a valorar i a conèixer. Cristina Ca-
zorla, directora del festival, apun-
ta que “el Circorts esdevé un tram-
polí d’exhibició per a propostes
d’arreu de l’estat que ens enri-
queixen la mirada i obren les por-
tes a crear circuit amb les nostres
companyies”.

CIRC INCLUSIU
Ara bé, si en algun aspecte el Cir-
corts és pioner és en el seu ca-
ràcter inclusiu, que esdevé l’eix
transversal des d’on s’articula el
festival. Joan R. Riera, regidor de
les Corts i president de l’Institut
Municipal de Persones amb dis-
capacitat (IMPD), assegura que
“el Festival Circorts ha tingut des
de sempre una aposta clara per la
inclusió, des de tenir en compte el
públic que pugui assistir, les per-
sones que treballen al festival,
passant per les companyies i es-
pectacles programats”. A més, la
inclusió enguany pren més força
que mai amb “la programació de

dos espectacles accessibles per a
persones sordes (amb subtitulació
i intèrpret en llengua de signes) i
un espectacle accessible per a
persones amb discapacitat visual”,
afegeix Riera. Per la seva part, la di-
rectora del festival, Cristina Ca-
zorla, apunta “la inclusió es treballa
no només des del “per a” persones
amb necessitats especials, sinó
des de les realitats dels i de les ma-
teixes artistes”. D’altra banda, i

amb la intenció d’ampliar la mi-
rada més enllà de les dates pròpies
del festival, enguany es dinamit-
zarà a un grup d’un col·lectiu de
salut mental per tal que participin
del Circorts com a encarregats
d’agafar testimonis fotogràfics
amb els quals fer una exposició en
un dels equipaments del distric-
te. També cal destacar que el Cir-
corts ha esdevingut el marc ido-

ni pel naixement de la primera
companyia de circ professional in-
clusiva a la ciutat, la companyia
Col·lectiu Mur.

ESPECTACLES VARIATS
Tres dies intensos plens de circ a
les Corts. El principal objectiu
del certamen és fer una progra-
mació de qualitat, equilibrada i
que doni visibilitat al màxim de
col·lectius vulnerables i disciplines
circenses. Alhora, pretén relacio-
nar-se amb el territori a través de
la participació dels infants de les
escoles del districte en l’acte d’o-
bertura, oferir un espai profes-
sional al jovent aprenent de circ
a la cloenda i esdevenir un festi-
val cohesionador, inclusiu i emer-
gent. Així doncs, s’ha programat
un total de quinze espectacles i
espais per als tallers de circ, que
es repartiran entre els tres esce-
naris per tal de dur a terme una
programació continuada.  

Enguany, doncs, el Festival pre-
senta “una programació transver-
sal i intergeneracional on es com-
binen propostes de rabiosa emer-
gència i espectacles de tall clàssic,
perquè hi ha llenguatges, maneres
de fer, i rutines que no s’han de per-

dre mai de vista, que esdevenen re-
ferents que no han de desaparèi-
xer de l’imaginari  dels nostres in-
fants”, conclou Cazorla. 

Aquesta edició, a causa de la
covid, tots els espectacles tenen
aforament limitat i caldrà reserva
prèvia. La inscripció als tallers de
circ es farà directament a l’espai.
Consulteu la programació al web
ajuntament.barcelona.cat/lescorts
i les reserves a www.circorts.cat. 

MÉS ENLLÀ DEL FESTIVAL
Una de les novetats que presenta
aquest any el festival és l’OFF Cir-
corts, un segell que pretén ager-
manar totes les manifestacions
circenses que es duen a terme al
districte de les Corts amb l'objec-
tiu de potenciar la difusió i treba-
llar conjuntament amb els equi-
paments culturals del territori. 

L’altra aposta per potenciar la
projecció del Festival és el premi
que es dona al Festival Circada de
Sevilla, que consta en la repre-
sentació del guanyador/a la prò-
xima edició del Festival Circorts.
L'any passat es va atorgar el pre-
mi a l’espectacle Sin Ojana, que es
podrà veure aquest dissabte 19
de juny al Circorts.

22 anys de circ emergent 
» El Circorts se celebra el cap de setmana al carrer Benavent i a la plaça de les Ceràmiques Vicens

»Hi haurà 15 espectacles amb aforament limitat, així que serà imprescindible fer la reserva

El festival destaca
pel seu arrelament
al territori

El Circorts és un festival referent i enguany arriba a la 22a edició. Fotos: Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Un programa per digitalitzar
el comerç de proximitat

TECNOLOGIA4L’Ajuntament,
a través de Barcelona Activa,
Endesa i la Fundació Barcelona
Comerç han posat en marxa el
programa ‘Re-connectant’, que
té l’objectiu de donar suport a la
digitalització dels comerços de
proximitat de la ciutat, una me-
sura necessària per adaptar-se a
l’actualitat.
Entre els objectius que Bar-

celona Comerç s’ha marcat amb
aquesta iniciativa hi ha la millo-
ra de la competitivitat, la profes-
sionalització i la cerca de nous mo-
dels de gestió del comerç local,

sota els valors de l'excel·lència, la
sostenibilitat i la responsabilitat.
Aquest 2021,  400 comerços

de Barcelona podran elaborar i
implementar un pla digital que
els ajudi en la recuperació de la
seva activitat econòmica des-
prés de la pandèmia. Endesa fi-
nança aquest projecte amb
500.000 euros en el marc del
seu Pla de Responsabilitat Pú-
blica per la Covid-19, mentre que
Barcelona Comerç gestiona i co-
ordina els 20 agents digitals que
acompanyen el comerç en aquest
procés de digitalització.

ACTIVITATS4El comerç de l’Eix
Sants-Les Corts celebrarà una
mostra de comerç al carrer el
pròxim 3 de juliol. Les mesures
del Procicat permetran que en
aquest cas, l’espai situat a l’a-
vinguda de Madrid, pugui estar
obert a qualsevol persona que
s’hi vulgui apropar. La novetat
d’enguany serà un Escape Room,
en el qual els assistents que hi
vulguin participar hauran d’es-
brinar un misteri amagat als
comerços de l’Eix. “És la prime-
ra vegada que es fa una cosa així
a la ciutat. Volíem començar
amb alguna cosa innovadora i
engrescadora”, assegura Reyes
de las Cortes, la presidenta de
l’Eix Sants-Les Corts. 
El funcionament d’aquesta

activitat serà simple. Els parti-
cipants es dividiran en grups que
tindran unes tauletes, i uns mo-
nitors que hi haurà a l’espai els
guiaran en la resolució del mis-
teri. En total, hi haurà 10 premis
que consistiran en vals de com-
pra per gastar a l’Eix. “D’aques-
ta forma, l’activitat acabarà re-

vertint en els nostres associats”,
apunta de las Cortes.

MILLORA PROGRESSIVA
La situació del comerç a l’Eix
Sants-Les Corts és d’una millo-
ra progressiva, però lenta. “No-
tem que ja hi ha moltíssima
més gent passejant pels carrers,
però la remuntada va molt tran-

quil·la. Això ens fa estar més po-
sitius”, destaca la presidenta de
l’Eix. La restauració també ha
millorat la seva situació amb el
relaxament progressiu de les
mesures restrictives. De las Cor-
tes assegura que les terrasses es-
tan plenes i la sensació és molt
més prometedora. “És on més
s’ha notat la millora”, apunta. 

Mostra de Comerç de l’any 2019. Foto: Facebook (@eixsantslescorts)

L’Eix Sants-Les Corts tornarà 
al carrer amb una fira original

Acte de presentació del programa ‘Re-Connectant’. Foto: Ajuntament

Mercats | Aposta pel producte local i ecològic
Sis mercats de la ciutat potenciaran l’accés a productes alimentaris locals i
ecològics amb el projecte ‘Comerç verd’, una iniciativa inclosa dins del
programa Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible.
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Berdache, Gender Art Festival és el primer
festival d’arts visuals i escèniques que pre-
senta com a temàtica central i única el gè-
nere i la identitat. I ara celebra la seva se-
gona edició al Districte Cultural de l’Hos-
pitalet de Llobregat amb onze propostes
de teatre, música, dansa, arts  visuals, po-
esia, intervenció escènica i performance, del
19 al 28 de juny. 

La proposta es titula Berdache, agafant
com a referència a uns indis nord-americans,
coneguts com els “dos esperits”, i la pecu-
liaritat dels quals consistia que tenien patrons
de conducta tant masculins com feme-
nins. Aquest concepte s’ha utilitzat per po-
tenciar l’objectiu del festival: normalitzar la
diversitat i convertir-se en un espai que per-
meti preguntar, conèixer, descobrir, refle-
xionar i sobretot celebrar l'art, la cultura, el
gènere i la identitat.

Grans noms i talents emergents
La segona edició de Berdache aposta per
una programació de grans noms i talents
emergents que aborden qüestions vin-

culades al gènere a través de la cultura. El
19 de juny, l'espectacle teatral “Trànsits” de
Mariana Percovich i David Teixidó donarà
el tret de sortida a aquesta segona edició
del Berdache. 

Berdache serà el primer cop que sumi
propostes musicals a la seva programació.

Un dels plats forts arribarà el diumenge 27
de juny amb l'actuació de Las Bajas Pasio-
nes, un dels fenòmens de l'escena queer de
Barcelona. L’auditori també acollirà l’actua-
ció de Simona (25 de juny), una artista ar-
gentina, que oferirà una mirada queer fora
dels estereotips i un diàleg entre gèneres.

El festival també comptarà amb l'es-
pectacle “Flamenc Queer meets Vogue” de
Flamenc Queer (25 de juny) i la proposta es-
cènica “Error 404” de Personaje Personaje
(Juan Diego Peña) i Ken Pollet (Elena Ramí-
rez), a més del recital “Varosha” de la poeta
Mireia Calafell i la violoncel•lista i composi-
tora Björt Rùnars. 

Altres dels protagonistes del Berdache
són l’escriptora Brigitte Vasallo i Alba G. Co-
rral amb la seva intervenció escènica “Un cos
(possible) i lesbià” (28 de juny); Eloi Martín
Casanovas i Març Llinàs amb l'obra
“Trans./Masculinitats/en/Escena” (27 de
juny); i els creadors escènics i performers Jor-
ge Dutor i Guillem Mont de Palol amb el seu
espectacle “#Losmicrófonos” (28 de juny).

El 28 de juny, dia de l’orgull, el festival tan-
carà la segona edició amb la cantaora fla-
menca Ana Brenes amb el seu primer es-
pectacle “Camí”, un monòleg musical acom-
panyat per la guitarra de Toni Abellán i ple
de crítica social, autocrítica i poesia.

Tota la informació sobre els espectacles
es poden trobar a la web del festival

La segona edició del festival se celebra al Districte Cultural de l’Hospitalet de Llobregat del 19 al 28 de juny 

Festival Berdache, 
el gènere i la identitat com a eix central

Las bajas pasiones. Crèdit: Berdache.es
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Esports

Incombustible. La base cortsen-
ca Laia Palau ha arribat, aquest
mes, a les 300 internacionalitats
amb la selecció espanyola de
bàsquet en un partit amistós ju-
gat contra Nigèria, que el com-
binat de Lucas Mondelo va gua-
nyar a Còrdova (61-52).
“No penso en aquest núme-

ro, perquè això no m’ajuda a
l’hora d’entrenar ni em fa ser mi-
llor jugadora”, va explicar la ju-
gadora als mitjans de la Federa-
ció Espanyola de bàsquet després
de convertir-se en tricentenària.
La barcelonina és, amb diferèn-
cia, la jugadora que més partits ha
jugat defensant l’equip espanyol;
la segona, Amaya Valdemoro,
va acabar la seva trajectòria in-
ternacional amb 258, de manera
que Palau, que a principis de se-
tembre farà 42 anys, pot acabar
fixant un registre gairebé im-
possible d’atrapar, ja que des de

fa gairebé dues dècades és una de
les fixes en les convocatòries.

EUROBASKET I JOCS
L’estiu d’aquest any, a més, serà
dels més intensos en la llarga car-
rera de la jugadora formada al Jo-
ventut les Corts.
I és que a partir de demà i fins

al dia 27 d’aquest mes, Palau i les
seves companyes buscaran el
cinquè títol d’Europa amb la se-

lecció espanyola. La competició es
jugarà entre València i Estra-
sburg i de fet, les de Mondelo són
favorites a l’Eurobasket, ja que
han guanyat tres dels últims qua-
tre que s’han jugat.
Quan acabi el campionat

d’Europa, però, Palau encara no
podrà començar les vacances, ja
que serà una de les 12 jugadores
que viatjaran a Tòquio per com-
petir als Jocs Olímpics.

Palau (al centre), felicitada per Alba Torrens i Cris Ouviña. Foto: FEB

Laia Palau, tricentenària amb la
selecció espanyola de bàsquet

Pau Arriaga
LES CORTS

Hoquei herba | Primers tres fitxatges del Polo femení
Paula Ortiz, Sophie Limauge i Liv Arndt són les tres primeres incorporacions del
sènior femení d’hoquei herba del Polo de Jordi Alastrue. El club, doncs, segueix
construint l’equip després de renovar Marta Segú, Xantal Giné i Melani García.

Aquest any, tampoc: l’UBAE
masculí no puja a Segona B

Derrota a Muro (Ma-
llorca) que fa que
l’ascens a Segona B

de futbol sala hagi d’esperar un
curs més. El sènior masculí de
l’UBAE de Valtinho no va apro-
fitar la segona ocasió que tenia
per fer realitat l’ascens de cate-
goria després de caure dissabte
passat a la pista del Muro Futsal,
el campió del grup balear de
Tercera Divisió.

El 9-3 a la pista del conjunt
balear fa que els Mamuts es
quedin, per segon any consecu-
tiu, a les portes de l’ascens a la
categoria de bronze. De fet, l’U-
BAE va haver de visitar aquesta
localitat mallorquina perquè la
setmana anterior havia perdut
contra l’AP Nou Escorial (4-5)
en un partit que es va jugar al re-
format Pavelló Nou de Santa
Coloma de Gramenet.

Constituïda la nova junta
directiva del Joventut
La setmana passada es
va oficialitzar la cons-
titució de la nova jun-

ta directiva del Joventut, amb
August de Rull al capdavant.
Carles Sorigué serà l’únic

vicepresident de l’entitat, que
a banda del tresorer (David Co-
mellas) i el secretari (Manel
Oró) tindrà set vocals, entre
ells la històrica Pepa Soler,
que continua vinculada al club
de la seva vida.

En una carta oberta als socis,
de Rull explica que la Junta
que encapçala “tirar endavant
d’aquest repte de nou club” i diu
que el seu mandat s’estructura
al voltant de tres eixos: posar
“tota l’atenció” en els esportistes
i socis reforçant la seva voluntat
i orgull de pertinença al club, mi-
llorar la comunicació i crear
“un pla de governança marcat
per una línia de transparència i
un codi legal i ètic”.
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Suplementar l’alimentació amb zinc redueix la mortalitat
en el pacient Covid-19? Aquesta és la premissa amb la qual
s’ha dut a terme l’estudi dirigit pel doctor Robert Güerri,
coordinador d’hospitalització de Covid-19 de l’Hospital del
Mar de Barcelona, i l’investigador Rubén Vicente, del grup
de Biofísica del Sistema Immunològic de la Universitat
Pompeu Fabra.

Els resultats de l’estudi han estat presentats en un we-
binari organitzat en sinergia entre les dues càtedres de Fun-
dación QUAES, a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Bar-
celona i a la Universitat Politècnica de València (UPV). Les
dues càtedres són clars referents en matèria de medici-
na nuclear i big data (UPF) i marcadors d’imatge (UPV), àm-
bits en què les sinergies aportaran grans avenços en in-
vestigació i coneixement a la societat. Els participants en
aquest webinari comparteixen l’objectiu comú d’aportar
llum sobre l’actualitat candent de la Covid-19.

EL ZINC, UN OLIGOELEMENT ESSENCIAL
“El zinc és un oligoelement necessari per fabricar es-
tructures bàsiques del nostre cos, així com per mantenir

la bona salut del nostre sistema immunitari”. Partint d’a-
questa afirmació, el doctor en Bioquímica Rubén Vicente
ens parlava de la importància de tenir una dieta variada,
ja que amb ella és possible resoldre la manca de zinc. Al-
guns dels aliments que contenen més zinc són les ostres,
la carn vermella, la carn d’au, els llegums, els ous, la frui-
ta seca, les fruites i hortalisses i els lactis.

Es calcula que, a Europa, entre un 10 i un 20% de la po-
blació té deficiència en zinc i que aquesta xifra augmen-
ta fins a un 30% si la valoració es fa a escala mundial. Això
és degut a una dieta pobra, poc variada i basada en ce-
reals. Són dades preocupants si tenim en compte que en-
tre un 4 i un 5% de la mortalitat infantil s’associa a defi-
ciència de zinc, la qual ocasiona principalment malalties
respiratòries i gastrointestinals.

EL PAPER ANTIVIRAL DEL ZINC
El zinc modula la resposta del sistema immunitari i regula
el fenomen d’activació dels limfòcits T i B, que destruei-
xen les cèl·lules infectades que generen anticossos. “I és
que una deficiència en zinc produeix una resposta exa-
gerada del sistema immune que augmenta l’alliberament
de citocines i la inflamació. I la inflamació redueix els ni-
vells circulants de zinc, de manera que s’inicia un bucle que
pot acabar danyant l’individu”, afirma Vicente.

D’altra banda, l’entrada de zinc a les cèl·lules es postula
com un agent antiviral: pot aturar la multiplicació dels vi-
rus. En l’actualitat, ja hi ha literatura científica que demostra
que una entrada de zinc massiva és capaç d’aturar/inhi-
bir el fenomen de replicació de determinats virus. S’han
fet proves en laboratori que demostren aquest fet en in-
feccions de coronavirus, rinovirus, herpes i hepatitis.

Partint d’aquesta premissa, s’ha dut a terme l’estu-
di per veure si també en el cas de la Covid-19 hi ha re-

lació entre la manca de zinc i la severitat amb què cur-
sa la malaltia. “Al laboratori es van infectar cèl·lules amb
Covid-19 i es va poder observar que, com menys zinc te-
nien aquestes cèl·lules, més es replicaven, de manera que
vam determinar que el virus es troba molt més còmo-
de quan hi ha deficiència de zinc”, explica el doctor en
Medicina Robert Güerri.

SOBRE LES CÀTEDRES DE FUNDACIÓN QUAES
La Fundación QUAES és una organització sense ànim de
lucre dedicada a fomentar la difusió dels avenços mèdics
i científics entre pacients. La vocació d’aquesta organit-
zació, impulsada per Cetir Ascires, és compartir el conei-
xement de manera rigorosa i accessible, generant un ve-
ritable punt de trobada entre la societat, l’àmbit acadè-
mic i els professionals de la sanitat.

Impulsar la recerca en camps que facin progressar la
medicina i apropar els avenços científics a la societat són
la raó de ser de les càtedres de la fundació. Aquestes lí-
nies d’actuació es reflecteixen en el desenvolupament tant
de la Càtedra a la Universitat Pompeu Fabra de Barce-
lona (UPF), referent a medicina nuclear i big data, com
de la Universitat Politècnica de València (UPV), clar ex-
ponent en matèria de marcadors d’imatge.

Suplementar l’alimentació amb zinc podria reduir 
la mortalitat en el pacient de Covid-19

Presenten els resultats de l’estudi 
en un acte organitzat en sinergia entre 
les dues càtedres de Fundación QUAES:
la de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), a Barcelona, i la de la Universitat 
Politècnica de València (UPV)
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Viu en línia

Una família veu capgirada la seva quo-
tidianitat amb els fets polítics de la tar-
dor de 2017 a Catalunya. La Rosa, el Jau-
me i els seus fills, la Laura i el Jofre, es re-
trobaran al menjador de casa seva en
cinc ocasions. Cinc “dies després”; és a dir,
l’endemà de cinc dies que aleshores
semblaven “històrics”. 

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Alguns dies d’ahir
Jordi Casanovas

Txarango s’acomiada per sempre. Des-
prés que la pandèmia esguerrés la seva
gira de comiat, el grup del Ripollès ha de-
cidit posar punt final a la seva trajectò-
ria amb El gran ball (Halley Records,
2021), un disc doble d’edició limitada que
recull grans èxits regravats en col·labo-
ració amb una quarantena d’artistes, com
Lluís Llach, Gerard Quintana o Zoo. 

Música

La segona part de l’angoixant Un lloc
tranquil (en què una família havia de viu-
re en complet silenci per sobreviure) ja
ha arribat als cinemes. Mantenint encara
aquest silenci per no alertar les criatu-
res que cacen orientant-se pel so, la fa-
mília Abbot s’adonarà que hi ha nous
perills i amenaces al món exterior als
quals haurà d’enfrontar-se.

Pelis i sèries

Un lloc tranquil 2
John Krasinski

El gran ball
Txarango

Exposició d’Antoni Llena
Els Espais Volart de la Fundació Vila Casas, a l’Eixample de

Barcelona, acullen la nova exposició de l’artista Antoni
Llena. Sota el títol ‘En veu baixa’, la mostra –comissariada
pel mateix autor i per Àlex Susanna– aplega gairebé 600
obres de Llena i “està concebuda com un quartet en qua-
tre moviments”, expliquen des de la Fundació Vila Casas.
“Així és la meva vida, no he fet res que no fos fràgil, no he

volgut preocupar-me mai per fer una carrera artística i
tampoc he tingut cap ego, cosa que m’ha donat una gran

tranquil·litat”, ha dit l’artista a l’ACN sobre l’exposició.

L’Acadèmia del Cinema Català ja té nova
presidenta: Judith Colell (Sant Cugat del

Vallès, 1968). La directora, guionista i
productora ha guanyat les eleccions de

l’Acadèmia amb la candidatura ‘Cinema i
futur’, que s’ha imposat per 172 vots a la
proposta liderada per Neus Ballús, que
ha aconseguit 103 vots. La candidatura

de Colell comptava amb noms com Car-
la Simón, David Verdaguer i Sílvia Quer.
Entre els objectius de la flamant presi-

denta hi ha augmentar el nombre i la va-
rietat de les produccions cinematogràfi-
ques del país i eixamplar-ne el públic, tal
com va explicar ella mateixa en una en-
trevista a l’ACN. “La prioritat és aportar 
el talent de dins de l’Acadèmia i impli-

car-hi els associats”, va afegir. 

J U D I T H  C O L E L LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
També és productora i guionista

Famosos

Ser escollida presidenta de l’Acadèmia
Ha guanyat les eleccions amb la candidatura ‘Cinema i futur’

Felicitacions
L’han felicitat cares conegudes de la política i la cultura

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’aparició de dues noies inconscients i fe-
rides greus a l’entrada de l’hospital civil de
Venècia encarrila el comissari Brunetti dar-
rere la pista de dos joves que podrien ha-
ver incorregut en un delicte d’omissió del
deure de socors. Però aviat es posa en evi-
dència una connexió amb una xarxa ma-
fiosa que es dedica al tràfic de persones
i que porta a Venècia immigrants africans.

Llibres

Esclaus del desig
Donna Leon
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|Guilty Gear
Guilty Gear Strive és el nou videojoc de la saga que farà feliços

els fans dels jocs de lluita. Disponible per a PS4, PS5 i PC.
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

PER COMENÇAR...

La crema solar ha de ser d’un factor de protecció 
adequat al tipus de pell, però mai menys de 15

QUAN?

QUINA CREMA?

A EVITAR...

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

i SALUT

Torna l’estiu i, amb ell, els dies de platja i piscina, les ganes de
prendre el sol, els plans de cap de setmana... i les cremades
solars. Com que encara som al juny, potser som a temps d’a-

judar-te a prevenir la típica cremada del primer dia que t’exposes
(potser durant massa estona) als rajos de sol. Abans de res, cal re-
cordar que, més enllà de les molèsties i el mal que passes quan et
cremes, la sobreexposició al sol afavoreix l’aparició de càncer de
pell. Per tant, es tracta d’un tema molt seriós. 

“Només 15 minuts d’exposició a les radiacions ultraviolades
poden danyar la pell”, alerta el Departament de Salut de la Ge-
neralitat a través del Canal Salut. En el mateix espai, ofereix qua-
tre consells bàsics per protegir la pell, sobretot durant l’estiu. Cal
començar a prendre el sol “de manera gradual” i cal fer servir
crema solar sempre, també els dies ennuvolats, ja que les radia-
cions passen a través dels núvols. La crema ha de ser d’un factor
de protecció adequat al tipus de pell, però mai menys de 15.
S’ha d’aplicar “20 o 30 minuts abans de l’exposició al sol i cada
dues hores, després de cada bany o si se sua molt”. Per últim,
s’han d’evitar les hores centrals del dia, de 12:00 a 16:00.

Protegir la pell dels rajos solars

S’ha de començar a prendre el sol gradualment 
i cal posar-se crema sempre, també quan fa núvol

Les claus

La crema s’ha d’aplicar 20 o 30 minuts abans de l’exposició al sol 
i cada dues hores, després de cada bany o si se sua molt

Es recomana evitar prendre el sol durant les hores 
centrals del dia, és a dir, de 12:00 a 16:00
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