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La contaminació fa dos anys
seguits que disminueix
L’estació del districte segueix sent però la segona que detecta més pol·lució, que ara ha caigut pel virus pàg 6

CONTRA EL RACISME pàg 6

Manifestació al consolat
dels EUA per la mort
de George Floyd
EQUIPAMENTS pàg 6

Pels drets socials
Protesta de #RecuperemElsCarrers a la plaça de Sarrià pàg 6

Reobre la Biblioteca
Sant Gervasi-Joan Maragall
FUTBOL pàg 12

Marc Fernández no seguirà
a la banqueta del CP Sarrià
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Durant dos mesos, aquesta ha estat la imatge dels carrers de Barcelona. Foto: Marc Lozano/Ajuntament

Vianant, bici i transport públic
» La campanya ‘Confinem els cotxes. Recuperem la vida’ aposta per canviar el model de mobilitat
» Uns 580 col·lectius i 7.300 persones s’han adherit a la iniciativa, creada per una quinzena d’entitats
Anna Utiel
BARCELONA
Carrers sense cotxes, aire net i,
fins i tot, el cant d’alguns ocells.
Aquesta ha estat la imatge de
Barcelona durant dos mesos,
però ha calgut una pandèmia de
terribles conseqüències i un confinament estricte de la població
per arribar-hi. Amb la fase 1 de
la desescalada, el primer bri de
normalitat que ha viscut la ciutat, la contaminació ja ha tornat
a nivells d’abans de la crisi.
En aquest context, una quinzena d’entitats ha engegat la
campanya ‘Confinem els cotxes.
Recuperem la ciutat’, que ja
compta amb l’adhesió de més de
580 col·lectius i uns 7.300 particulars. Els impulsors d’aques-

ta iniciativa creuen que “ara és el
moment de canviar el model de
mobilitat, donant prioritat al
vianant, la bicicleta i el transport
públic”, tal com diu María García, portaveu de la Plataforma
per la Qualitat de l’Aire.
Sobre les mesures que ha
pres l’Ajuntament en aquest sentit –tallar el trànsit en sis eixos de
la ciutat els caps de setmana i
ampliar els carrils bici i bus–,
García les titlla de “tímides” i diu
que, en molts casos, “ja estaven
plantejades”. Per exemple, pel
que fa a l’increment del carril bici
en 21 quilòmetres, assenyala que
“encara no s’ha arribat als 300
quilòmetres que es van prometre en el mandat anterior”.
En la mateixa línia, Albert
Garcia, d’Amics de la Bici, diu
que “l’Ajuntament ha perdut
una gran oportunitat” per apos-

tar per la bicicleta. Considera que
s’hauria d’haver aprofitat l’absència de cotxes durant la quarantena per fer-ho i lamenta
que ara, amb el retorn dels vehicles, ha tornat la por als atropellaments i, per tant, s’ha reduït
el nombre de ciclistes.
D’altra banda, la portaveu
de la Plataforma per la Qualitat
de l’Aire recorda que “el transport públic és la columna vertebral de la mobilitat d’una ciutat”
i qüestiona el tractament que se
li ha donat aquests dies. “S’han
pres mesures de seguretat per
evitar contagis, però ha fallat la
comunicació per explicar-les a la
gent”, apunta. De fet, creu que
“s’ha incentivat l’ús del vehicle
privat” i tem que a partir d’ara hi
hagi encara més cotxes que
abans. “En realitat, és una qüestió de voluntat política”, conclou.

L’altra cara de la moneda:
la patronal demana “més seny”
ECONOMIA4Mentre que les
entitats ecologistes veuen insuficients les mesures del consistori per encarar el desconfinament, Foment del Treball les critica per tot el contrari. “La política i normativa
de mobilitat de l’Ajuntament
de Barcelona constitueix un
obstacle per a la recuperació
econòmica”, afirma la patronal en un manifest conjunt
amb Fepime Catalunya.
En el mateix text, Foment
del Treball critica que el govern d’Ada Colau “basi essencialment la mobilitat” en la
bicicleta, cosa que considera

“poc realista”. La patronal lamenta que es deixi de banda
“el vehicle privat i compartit”,
que ha de tenir “un paper bàsic en la ciutat a conseqüència
dels requeriments i limitacions de la mobilitat per la Covid-19”, sobretot tenint en
compte que “el transport públic s’enfronta a un risc de saturació en veure’s obligat a
portar menys passatgers” per
garantir la distància personal.
Amb tot, el manifest de la
patronal assegura, contundent, que “el que cal és més
seny, pragmatisme i sentit
comú, i menys oportunisme”.
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Els semàfors

La lupa

George Floyd i els temps
per @ModernetdeMerda

Ajuntament

El 25 de maig, George Floyd moria en un xes plenes, telenotícies plens, whatsapps
Inconscientment, tots deixem de
carrer de Minneapolis, però de seguida va plens, una autèntica revolució global.
banda determinades causes que no ens
començar a morir davant les pantalles de
I és en aquest punt de màxima po- toquen de prop. És lògic, és humà. Ni tan
milions de persones. La seva mort va anar pularitat i ressò quan, finalment, fan acte sols la persona més proactiva i consmultiplicant-se pel planeta, i en 24 h el cas de presència a totes les xarxes socials al- cienciada socialment pot abastar les mija s’havia convertit en un assumpte global, gunes de les grans patums nacionals i in- lers d’injustícies que afecten el món. Seprovocant indignació i ràbia arreu del món. ternacionals, d’aquí i d’allà. Havien es- ria absurd i trist que, després de ser poLa gent ho va començar a compartir perat el moment. L’onada creixia i ells no licies de balcó, volguéssim ser policies
massivament a les xarxes socials. Mireu la surfejaven, temerosos d’entrar en po- d’Instagram. Només faltaria que ens
què ha passat. Mireu què ha tornat a pas- lèmiques, gelosos dels seus números, pru- consideréssim aptes per repartir carsar, per enèsima vegada. I mireu com ha dents amb els seus èxits.
nets de compromís.
sortit als carrers la gent de Minneapolis.
Però arriba un punt en què l’onada és
Però una cosa és no abastar-ho tot
Les protestes van iniciar-se espontània- tan gran que són conscients que no hi te- i visibilitzar unes lluites concretes, i l’alment a diverses ciutats americanes i ho van nen res a perdre i que, ans el contrari, po- tra és que des de posicions privilegiafer amb tanta força, tanta fatiga acumu- sicionar-se en aquest cas els situa en un des s’entri en aquestes reivindicalada, tanta repressió històrica, que cente- marc mainstream completament in- cions amb una freda calculadora a la
nars de milers de persones
mà. A mi, personalment,
que no podien ser en aquells
em provoca rebuig. Si ho
No comparteixo la solidaritat
carrers van voler solidaritdetecto, acaben sent puzar-s’hi compartint-ho des
blicacions que no fan que
que ha passat per un Excel
dels seus canals.
m’apropi a aquella persona,
Van passar dos dies i totsinó tot el contrari.
abans de fer-se pública
hom qui havia sentit la neI és probable que m’ecessitat de denunciar el cas
quivoqui, i jo mateix em
(un cas que no dura 8 minuts, sinó segles) ofensiu, fins i tot beneficiós. I llavors sí, poso en dubte mentre escric aquestes
ja ho havia fet. Gent anònima, personat- llavors comparteixen la cita històrica, el sensacions, però tinc enteses la reivinges coneguts, grans estrelles mundials. missatge greu.
dicació i la solidaritat d’una altra maL’espontaneïtat ja havia fet la seva feina.
En alguns casos era tan evident que nera. No sempre seran efectives, no
Qui sentia la ràbia, l’havia treta. I després aquella publicació seguia aquesta lògi- sempre seran suficients, potser a vegapodem debatre si aquesta ràbia espontà- ca, era tan notori que hi havia hagut una des pecaran d’exhibicionistes. Pot ser.
nia, acompanyada de res més, és suficient espera calculada, que fins i tot feia una Però crec que el mínim exigible és que,
per encarar un repte d’aquestes caracte- certa angúnia. I no es tracta de genera- almenys, no transmetin tanta falsedat.
rístiques, que ja sabem que no. Però litzar, perquè cadascú se sap lo seu i la No comparteixo la solidaritat que ha
això ja donaria per a un altre article.
casuística sempre és variada, però s’han passat per un Excel abans de fer-se púEl cas és que van passar tres, quatre, pogut veure (ho hem pogut veure tots) blica, la que fa veure barroerament
cinc dies, i George Floyd ja era un autèn- desenes i desenes de publicacions de ce- que prioritza aquella causa als benefitic símbol. Tothom qui n’havia sentit la ne- lebrities que, compartides en temps de cis propis. Només m’interessa la que, tot
cessitat havia denunciat tant la seva mort descompte, responien a plantejaments i tenir un immens marge de millora i
com les milers que l’han precedida. Xar- freds i grisos com aquest.
d’efectivitat, surt de la veritat de cadascú.

L’estació de Sant Gervasi segueix sent la
segona de la ciutat que detecta una contaminació de l’aire més alta. Tot i això,
segons les xifres que ha publicat ara la
Generalitat, el 2019 la contaminació va
baixar respecte dels anys anteriors.
pàgina 6

Barcelona Comerç

Des de la Fundació Barcelona Comerç
tenen clar que els botiguers de la ciutat
també faran de “coixí social” en aquesta
nova crisi provocada per la pandèmia
del coronavirus. Així ho ha afirmat un
dels seus vicepresidents, Pròsper Puig.
pàgina 10

CN Kallípolis

Contràriament al que han decidit molts
clubs de la ciutat i del país, el Kallípolis
sí que organitzarà el seu campus d’estiu
de natació artística. La cita serà durant
bona part del mes que ve i es farà a les
instal·lacions del Club Natació Montjuïc.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@ECaliz_

Ja m’he perdut del tot.
Les Festes de Gràcia
amb els bars al 100%,
però sense activitats als carrers. Parcs
d’atraccions oberts, però parcs públics tancats. Turisme a tope, però aforament a les platges limitat. Sembla
molt una desescalada al ritme del capital, oi?

@nu_alabao
Dice Vox que esta pandemia evidencia que la
sanidad no puede ser
universal. No es que no se dé cuenta de
que lo que dice es una idiotez, lo sabe
perfectamente. Precisamente, esta crisis lo que evidencia es que la salud es
colectiva y que, si dejas a alguien fuera, va a ir contagiando al resto.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
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@jmangues
M’és igual si els de la
Nissan no es manifesten en català o si un artista no canta en català. Una llengua no
és mai frontera per empatitzar o solidaritzar-te amb altres persones. Estimala parlant, no buscant diferències. Cansat de polèmiques estúpides i innecessàries.
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@andreajvilloria
La Fiscalia materialitza
la rebaixa de penes per
a Trapero. Demana 10
anys de presó i inhabilitació per a Trapero, Puig i Soler per sedició, en lloc de
rebel·lió. “Per possibilitar la condemna”,
el fiscal posa com a alternativa 60.000
euros de multa i inhabilitació per desobediència.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Pajas y vigas Un objectiu, diferents estratègies
per Mani Martínez

n cocodril podria estar rondant el riu Pisuerga a prop de Valladolid. O potser es tracta d’una llúdriga. El cas és que un
biòleg de la zona va identificar petjades compatibles amb les
del rèptil, però ara els experts no es posen d’acord i l’animal en
qüestió (sigui quin sigui) continua sense aparèixer...

U

’actor porno a xaman. Aquesta és la curiosa evolució de
Nacho Vidal, que va ser detingut a principis de mes per la
seva presumpta implicació en la mort d’un fotògraf durant un ritual després de donar-li verí de gripau. El mataroní està
en llibertat provisional però continua investigat per homicidi.

D

ou anys rebent pizzes que no ha demanat. És la situació que
ha denunciat un jubilat belga que assegura que viu amb por
i que també rep kebabs i hamburgueses, tot i no haver fet
cap comanda. Aquest podria ser el somni de molta gent, però per a
ell s’ha convertit en un autèntic malson.

N

esprés de més de 300 anys, s’han trobat restes de l’anomenat ‘meteorit Barcelona’. Es tracta de l’artefacte que va
caure el dia de Nadal de l’any 1704 a Terrassa, i del qual
no se n’havia trobat cap fragment des d’aleshores. Fins ara,
gràcies a un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya.

D

a fòbia de Donald Trump a les mascaretes comença a ser força
preocupant. L’altre dia va visitar una fàbrica de testos sense
portar-ne (malgrat que tota la plantilla anava completament
equipada per evitar contagis de coronavirus) i va obligar a llançar
part de la producció de la planta.

L
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Reobren els horts
comunitaris de Can Pujades

2

Dos alumnes dels Salesians
fabriquen viseres de protecció

3

El CP Sarrià, pendent de l’FCF
per saber si baixa o no

4

Política de proximitat
en temps de pandèmia

5

Per un canvi de paradigma:
el moviment veïnal i el turisme que vindrà

Gente que no dijo nada sobre la
conveniencia de echar a Miquel
Buch a pesar de haber criminalizado a los manteros.
Gente que no dijo nada cuando Ada Colau puso a Albert
Batlle (PSC) al cargo de seguridad y los echó de Barcelona en
una maniobra inhumana, sin
ofrecerles alternativa alguna.
Gente que no se enfadó cuando la misma Ada Colau prefirió tomar los tres votos de un racista que expulsó a miles de
gitanos asentados en Francia,
antes que compartir la alcaldía
con ERC.
Gente que defiende al PSOE
a pesar de haber bloqueado y
amenazado barcos de salvamento marítimo ocasionando
cientos de muertes.
Gente que ahora, de pronto,
son antirracistas. Pero solo lo son
por lo que está pasando en Estados Unidos, porque ni siquiera
tienen la decencia de cambiar su
perspectiva y aceptar lo que está
pasando en nuestra propia casa.

A Catalunya, els independentistes tenen un problema que
sembla irresoluble. Hi ha partits que el seu objectiu és aconseguir la independència, hi ha
enquestes que determinen que
un 80% dels ciutadans voldrien un referèndum, i altres
que estableixen que ERC podria
obtenir 37 escons; JxCat, 31 i la
CUP, 6. En total, serien 74 escons i la majoria absoluta és de
68, així que es pot entendre que
hi ha majoria al Parlament per
proclamar la independència.
Fins aquí és el raonament
hipotètic, però si hi ha divergències en quin partit faries
confiança per aconseguir-la
això ja són figues d’un altre paner. Ja no es tracta de qui vol la
independència, sinó de qui vol
governar per conduir el procés,
i aquí sorgeixen les desavinences per triar el camí i els procediments a seguir. Molts ciutadans n’estem fins al monyo de

per Jordi Lleal

les baralles de pati d’escola entre uns i altres, a vegades dientse el nom del porc. Així, no és
d’estranyar que organitzacions
civils com Òmnium i l’ANC, per
citar les més importants pel
nombre d’associats, hagin agrupat tanta gent, com també els
CDR, cansats de trifulgues que
no porten enlloc.
Esquerres, centredreta, centre, socialdemòcrates, anarquistes, antisistema, comunistes i tots aquells que vulguin la
independència de Catalunya, si
us plau, ajunteu-vos en una
coalició per tenir la majoria.
Després, es proclama la independència unilateralment i seguidament es convoquen eleccions per saber qui tindrà més
vots, i qui obtingui la majoria ja
tindrà el poder per governar segons el seu programa.
La independència només
l’aconseguirem entre tots i sense exclusions!

Línia Sarrià-Sant Gervasi 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

#CondemnenArasa

@QuicoSalles: L’Arasa, de l’ARRO Barcelona,
condemnat a 2 anys i 4 mesos de presó. Se’l
considera culpable de dos delictes de lesions pel desallotjament de plaça Catalunya.

#ElBorbóInvestigat

@SergiMaranya: La Fiscalia del Suprem
investigarà si el rei Juan Carlos I va cometre delictes després del 2014 per l’AVE a la
Meca.

#AdeuAPauDonés

@jcbesoli: “Que aquí estamos de prestao,
que hoy el cielo está nublao, que uno nace
y luego muere, y que este cuento se ha
acabao... Depende”.
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La contaminació del 2019 va ser
la més baixa dels últims anys
» Tot i això, l’estació de Sant Gervasi va seguir sent la segona que
va registrar més partícules contaminants, després de l’Eixample
MEDI AMBIENT4La Generalitat
ha publicat recentment l’‘Anuari de qualitat de l’aire a Catalunya’ corresponent a l’any
2019. A l’informe es pot apreciar
com l’estació de detecció de
partícules contaminants de Sant
Gervasi, situada a la frontera
amb Gràcia, va tornar a ser la
segona de la ciutat que va detectar una contaminació més
alta. Tot i això, la pol·lució va
disminuir en comparació amb
els darrers anys, ja que la xifra
mitjana de diòxid de nitrogen
(NO2) del 2019 va ser de 44
ug/m3 d’aire, mentre que el
2018 va ser de 46, el 2017 de 52
i el 2016 de 49.
Així doncs, aquestes xifres,
tot i ser més bones que les dels
anys anteriors, continuen situant l’estació de Sant Gervasi
com una de les dues de la ciutat
que segueix incomplint, juntament amb la de l’Eixample, el límit legal de contaminació, situat

La contaminació segueix sent alta tot i haver baixat. Foto: ACN

en una mitjana anual de 40
ug/m3 d’aire.

L’EFECTE DEL CORONAVIRUS
D’altra banda, pel que a la contaminació d’aquest 2020 les
xifres mostren una davallada
important a causa de la pandèmia del coronavirus. I és
que actualment, la mitjana de
diòxid de nitrogen que marca
l’estació de Sant Gervasi és de

32 ug/m3, 12 punts menys dels
que es van registrar de mitjana
el 2019. Caldrà veure, però,
com evoluciona aquesta xifra
amb la tornada a la normalitat
i quin serà el resultat quan
acabi l’any. De fet, el passat 20
de maig, un dels dies on hi va
haver un repunt de la contaminació, la mitjana diària detectada a l’estació de Sant Gervasi va ser de 50 ug/m3.

#RecuperemElsCarrers es
concentra a la plaça de Sarrià

PROTESTA4La plaça de Sarrià
va acollir el dimarts 9 de juny
una nova concentració de la
campanya ‘La vida abans que el
capital’ que té com a lema #RecuperemElsCarrers.
L’acte de protesta va ser el
tercer d’aquesta campanya al
districte després dels dos que
s’havien fet a la plaça Bonanova
en setmanes anteriors. A la plaça de Sarrià s’hi van reunir al voltant d’una vintena de persones

Mercat de Vallvidrera | Es reprenen les obres

Les obres per transformar l’antic Mercat de Vallvidrera per convertir-lo en un
equipament cultural són de les primeres que s’han tornat a posar en marxa al
districte. Van començar a finals de gener després d’anys de reivindicacions.

que van tornar a reivindicar les
xarxes de suport aparegudes
durant la crisi del coronavirus i
els diferents espais veïnals que
durant aquests mesos han estat
al capdavant de la solidaritat i de
l’ajuda cap als més febles.
Durant l’acte es va llegir
un manifest on es va insistir en
la importància que la sortida
d’aquesta crisi es faci prioritzant les qüestions socials i no
les econòmiques.

Reobre la Biblioteca
Sant Gervasi-Joan Maragall

EQUIPAMENTS4La Biblioteca Sant Gervasi-Joan Margall
va tornar a obrir les portes el
passat 4 de juny després d’haver tancat ara farà tres mesos
per l’esclat de la pandèmia del
coronavirus.
Dos dies abans, el 2 de juny,
una desena de biblioteques de
la ciutat es van tornar a posar
en marxa amb restriccions,
però en el cas de la Joan Maragall la reobertura va arribar
dos dies més tard.
De moment la biblioteca només funciona per reservar els

llibres o altres documents amb
cita prèvia anar-los a recollir
quan estiguin disponibles. Per
tal de garantir la seguretat dels
usuaris i del personal de la biblioteca s’han habilitat zones específiques de recollida amb
mampares, al mateix temps
que també s’ha fet una neteja a
fons de tot l’edifici.
De moment encara no se
sap quan la biblioteca recuperarà el seu funcionament normal. Està previst que durant la
fase 3 es puguin programar activitats culturals.

Protesta al consolat dels EUA
per la mort de George Floyd

La concentració va reunir més de 300 persones. Foto: Twitter (@UruKurtz)

RACISME4La mort del ciutadà
estatunidenc George Floyd a
mans d’un policia el passat 25 de
maig a Minneapolis va provocar
que més de 300 persones es concentressin el passat 1 de juny a davant del Consulat dels Estats
Units, situat al passeig Reina
Elisena (Les Tres Torres).
Els manifestants, entre els
quals hi havia americans i gent de
diferents col·lectius del districte,
van demanar justícia per a George Floyd i van cridar diferents

proclames, com ara ‘Fora Trump’,
‘La policia tortura i assessina’ o el
famós ‘No justice, no peace’ (Sense justícia no hi ha pau). També
es van poder veure diferents pancartes, entre les quals hi havia les
últimes paraules –”No puc respirar”– que Floyd va pronunciar
abans de morir.
La manifestació va provocar
que els Mossos d’Esquadra haguessin de tallar el trànsit al passeig de la Bonanova i al carrer
Pere II de Montcada.

Ajuts contra el coronavirus
perquè ningú quedi enrere
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» La Generalitat ofereix ajudes a particulars i empreses per alleugerir l’impacte econòmic de la Covid-19

Fotos: Arxiu (ACN)

4La Generalitat ha posat en marxa una sèrie d’ajuts per pal·liar les
afectacions econòmiques derivades de la Covid-19. Són descomptes en el consum de la llar,
ajudes per als treballadors, ajudes
en l’economia familiar i en habitatge i també destinades a empreses i autònoms. En tots els
casos, l’objectiu és ajudar els ciutadans a alleugerir els efectes
econòmics de la crisi.
AJUTS DE CONSUM
Pel que fa als ajuts en el consum,
el Govern ofereix descomptes
d’entre el 25 i el 40% en la factura de la llum. També es garanteixen descomptes en la factura de
l’aigua, de fins a la meitat per a totes les llars, durant els mesos
d’abril i maig. I es dona una moratòria en el tall del telèfon i Internet: durant l'estat d'alarma
les empreses de telecomunicacions no poden tallar el subministrament per impagament de
cap dels dos serveis.

AJUTS PER ALS TREBALLADORS
Respecte als treballadors, els artistes que formin part del Règim
General d’Artistes en espectacles
públics rebran una ajuda de 776
euros durant mig any. També hi
haurà una ajuda mensual per a les
treballadores de la llar que hagin
reduït la seva jornada a causa
del coronavirus o hagin perdut
tots els ingressos, sempre que
estiguessin donades d’alta d’aquest règim especial abans de
l'estat d'alarma.
Els empleats afectats per un
ERTO, d’altra banda, no caldrà que
s’inscriguin a l’atur, i aquelles persones que hagin acabat el seu
contracte temporal -de com a mínim dos mesos de durada- durant
l’estat d’alarma rebran una prestació puntual de 430 euros. També hi haurà ajuts per a aquelles
persones que han de cuidar d’un
familiar i, per tant, es vegin obligades a reduir la seva jornada laboral. En aquest cas, caldrà demanar la prestació a l’empresa.

AJUTS PER A L’ECONOMIA
PERSONAL I FAMILIAR
Sobre els ajuts en l'economia familiar, es podran ajornar els préstecs i les targetes de crèdit durant
tres mesos, sempre que els ingressos hagin disminuït de forma
dràstica a conseqüència de la crisi sanitària. De la mateixa manera, s’allarga dos mesos el termini
per pagar l’impost sobre successions, a partir de la finalització de
l’estat d’alarma. Finalment, si se
sol·licita, una part dels plans de
pensions es pot reemborsar durant el període de mig any.
AJUTS D’HABITATGE
La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Hàbitat Urbà
i Territori, ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de l’habitatge habitual de 14,5 milions d’euros. Alguns dels requisits són: estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou per la Covid-19 o tenir un topall de renda familiar i un
lloguer no superior a 900 euros.

L’ajut es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda
de lloguer, des d’abril a setembre de
l’any 2020, i per un import màxim
mensual que varia -de 350 a 750 euros- segons la demarcació geogràfica on s’ubica l’habitatge.
A més, els contractes de lloguer que acabin durant l’estat
d’alarma es podran allargar mig
any i amb les mateixes condicions. També hi haurà una moratòria de tres mesos en el pagament
de la hipoteca.
MORATÒRIA DELS
DESNONAMENTS
Mentre duri l’estat d’alarma, d’altra
banda, es podrà aturar un desnonament, sempre que es tracti de
persones vulnerables i sense alternativa d'un altre habitatge.
També s’ajudarà amb el pagament
del lloguer a les persones grans i les
dones víctimes de violència masclista. Així mateix, s’ajornarà el pagament del lloguer dels pisos i
locals comercials del parc d’habi-

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

tatges públics de la Generalitat.
També s’oferiran microcrèdits al 0%
d'interès perquè petits propietaris
puguin pagar el lloguer.
AJUTS A EMPRESES
I AUTÒNOMS
Per acabar, les empreses i els autònoms també tindran els seus
propis ajuts, en funció del sector.
Podran rebre diferents subsidis,
subvencions i prestacions, amb
l’objectiu de mantenir tots els
llocs de treball, així com crèdits i
préstecs, i podran ajornar tributs
i el lloguer dels seus negocis.
També tindran descomptes sobre
la gestió dels residus. Podran
acollir-se, entre altres bonificacions, a una reducció en el pagament fraccionat de l'IRPF i de la
quota trimestral de l’IVA.
Tots els ajuts es poden
consultar al web:

activem.gencat.cat
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Un problema que no minva
L’últim recompte de la Fundació Arrels xifra en 1.239 les persones que dormen al carrer
POBRESA/ Cada any, pels volts del mes de
maig, voluntaris de la Fundació Arrels recorren els carrers de la ciutat per tal de saber
amb certesa quantes persones dormen al
carrer als diferents barris. En aquest 2020, en
plena pandèmia, les darreres xifres publicades per l’entitat parlen de 1.239 casos.
Des d’Arrels expliquen que aquesta
xifra és “similar a la de l’any passat”, tot i que
el que ha canviat radicalment és el context;
de fet, a causa del coronavirus, l’Ajuntament va habilitar més de 600 places d’emergència (un remei temporal, segons la
fundació) per poder oferir un sostre a gairebé la meitat d’aquestes persones, tot i
que la problemàtica està lluny de millorar
ni de tenir una solució.
De fet, dies després de fer aquest recompte, Arrels es feia preguntes com “quantes persones viuen als carrers de Barcelona
en el context d’estat d’alarma per la Covid19?”, “quantes persones sense llar no s’han
pogut confinar als recursos d’emergència
públics que s’han habilitat?” o “el fet que
hagin tancat menjadors socials i serveis de
dutxa i que n’hagin obert altres ha provocat
que les persones que viuen al carrer s’ubiquin d’una manera diferent?”.
Ells mateixos, d’alguna manera, es responen assegurant que el recompte és
només “la punta de l’iceberg de tota una realitat d’exclusió a la ciutat” i asseguren que
l’estat d’alarma ha servit per confirmar una
intuïció que tenien: no només ha servit per
fer-les encara més visibles (perquè els carrers, especialment durant els mesos de març
i abril, estaven buits com no havia passat
mai) “sinó que descobreix que altres perso-

Dos homenatges per a la centenària
lluitadora antifranquista Maria Salvo
RECONEIXEMENT/ Parlar de Maria Salvo significa fer-ho
d’una lluitadora antifranquista i d’una dona compromesa i supervivent. La sabadellenca (però establerta a la ciutat des de fa anys) va complir 100 anys el passat 27 de maig
i en els dies posteriors va rebre dos homenatges per haver arribat a aquesta xifra.
L’Ajuntament i l’Ateneu Memòria Popular van voler recordar la seva importància i els seus anys d’activisme. Per
culpa de la situació del coronavirus, aquest reconeixement
del dia del seu aniversari va haver de fer-se per videoconferència. L’acte va incloure també una xerrada amb el catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Ricard Vinyes, i el periodista de Crític Sergi Picazo,
que van reflexionar sobre la figura de Salvo i d’altres dones que també van lluitar durant la dictadura.
Aquest institucional, però, no va ser l’únic homenatge que va rebre Salvo. L’endemà, i també per via telemàtica,
l’Associació Catalana d’ex presos polítics del franquisme
va voler recordar la seva importància i durant la seva intervenció, el president de l’entitat, Carles Vallejo, va dirli que és “un referent”. En aquest segon acte també van
participar la catedràtica, filòloga i política Eulàlia Vintró,
el sociòleg Domènec Martínez i l’estudiant i representant
de Confluència Jove Anna Winkelmann.

nes que tenien un sostre han vist com els
seus fils s’han trencat”.
79% DE CASOS EN QUATRE DISTRICTES
Si la mirada s’acota, hi ha una dada molt significativa: el 79% d’aquestes persones es
concentren en quatre districtes: Ciutat Vella,
Sants-Montjuïc, l’Eixample i Sant Martí. Ciutat Vella es manté com el districte que acull
més persones vivint al carrer, però el nombre de persones ha disminuït respecte de
l’any passat. A l’Eixample també han trobat

Ciutat Vella, SantsMontjuïc, l'Eixample i
Sant Martí acullen el
79% dels casos
menys persones que anys anteriors. A SantsMontjuïc i Sant Martí, el percentatge de persones vivint al carrer ha incrementat i ara
acullen el 20% i 18%, respectivament, de les
persones que viuen al ras.
“REPENSAR EL MODEL”
Per això, Arrels insta les institucions a repensar el model, amb tres grans propostes:
que l’habitatge s’abordi amb una perspectiva que vagi més enllà dels recursos d’emergència temporals, que els recursos
s’adaptin a les persones (i no a l’inrevés) i
anar més enllà de centres i albergs i fer treball conjunt amb totes les administracions.

Controlaran les obres
de Sant Andreu Comtal
MOBILITAT/ A finals del mes passat es va conèixer l’adjudicació de les obres per construir la nova estació de tren
de Sant Andreu Comtal, una de les grans reivindicacions
de les entitats veïnals des de fa molts anys. La nova estació
tindrà un cost de 6,3 milions d’euros i farà que s’urbanitzi també tot l’entorn del nou edifici.
Està previst que la construcció duri 11 mesos (la data
d’inici encara no està fixada), però des de l’Associació de
Veïns de Sant Andreu de Palomar ja han avisat que tenen
previst crear una comissió de seguiment per controlar que
els terminis es compleixin.
El seu president, Santi Serra, va explicar a Betevé que
el canvi d’estació és “una notícia positiva” però que de totes maneres volen estar a sobre del procés de construcció “perquè si les coses es fan a la seva manera (referintse a Adif) no funcionen prou bé“.
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La Plataforma Gestió Ciutadana vol
“prioritzar el que és imprescindible”
ASSOCIACIONISME/ “Arran de
l’emergència sanitària i socioeconòmica de la Covid-19 i les conseqüents mesures de confinament,
hem vist com a l’hora de destriar
entre allò imprescindible i allò
prescindible han de prevaldre les
necessitats i condicionals vitals
que sostenen i reprodueixen la
vida”. D’aquesta manera es podria
resumir els continguts que es van
abordar durant la darrera assemblea virtual de la Plataforma de
Gestió Ciutadana (PGC).
Les 31 associacions i entitats
que constitueixen la Plataforma
(entre les quals hi ha la Coordinadora Entitats de Poblenou, el Bidó
de Nou Barris, la Plataforma El
Borsí per al Barri i el Secretariat
d’entitats de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta, entre altres) van aprovar un document de quatre punts
que recull les reflexions de la trobada i que vol “valorar la tasca
que desenvolupem als nostres
llocs i espais a primera línia, amb
vocació comunitària, per esdevenir infraestructures al servei de la
població”.
El primer d’aquests aborda
l’impacte de la pandèmia i intenta
fer un diagnòstic de la crisi que
se’n derivarà. Les entitats creuen
que en aquests moments “cal
posar per sobre de tot les necessitats i condicionals vitals que sostenen i reprodueixen la vida”,
“potenciar una nova economia
social i solidària” i “reforçar les iniciatives de solidaritat i suport
mutu”, com és el cas de les xarxes
que es van crear setmanes enrere
als diferents barris.

La PGC incideix també en les
necessitats de la gestió ciutadana.
En aquest àmbit, diuen que entenen la cultura com “un dret i una
funció essencial bàsica a preservar i garantir” i reclamen “reconèixer la tasca dels projectes de
proximitat”. Aquestes iniciatives,
segons la PGC, “són arrelats i els
adequats a allò que necessiten les
persones i els seus entorns”.
En el tercer punt del document, les entitats fan una sèrie de
peticions concretes a l’Ajuntament, com són “el compromís de
garantir el model de gestió ciuta-

Les entitats volen
reconeixement
per als projectes
de proximitat

CONTAMINACIÓ/ A finals del mes
passat, l’Assemblea de Vallcarca va
publicar un comunicat lamentant que la decisió de l’Ajuntament
de restringir el trànsit de vehicles
privats durant els caps de setmana en diferents punts de la ciutat
no s’apliqui també al seu barri.
De fet, el passat 29 de maig
van manifestar-se per reclamar
que aquest barri del districte de
Gràcia passi a formar part també
dels espais sense cotxes i motos
durant aquest mes. L’associació
considera que l’Ajuntament “oblida sistemàticament el barri”, però
diu que malgrat estar-hi acostumats, no volen permetre que això
torni a passar.

Crit d’alerta per la
situació precària
del CAP del Gòtic
SALUT/ “L'epidèmia de la Covid19 i l’arribada de l'estiu han agreujat la situació. Manifesto, com a
president del Col·legi de Metges
de Barcelona, la meva preocupació per les condicions dels espais
del CAP Gòtic i del CAP Sant Joan,
que fan inviable l'assistència a
molt curt termini.” Així de contundent es mostrava, a finals del
mes passat, Jaume Padrós en una
piulada al seu perfil personal de
Twitter.
Des de fa anys, sanitaris i veïns
han denunciat que estan desbordats i que la situació actual,
amb les restriccions pel coronavirus, és límit. Reclamen un trasllat
urgent a instal·lacions més grans.

dana”, que els projectes de proximitat siguin considerats per les
institucions en la creació de solucions per als barris, garantir la viabilitat de la PGC i “adquirir un
compromís amb la cultura basat
en la lògica público-cooperativacomunitària, de base”.
Per últim, la PGC considera bàsica la necessitat de cooperar entre
els diferents agents socials. En
aquest sentit, diuen que cal treballar de forma conjunta per ser capaços “d’articular i ampliar un espai
comú en què expressem conjuntament les necessitats compartides i
les reivindicacions transversals”.

Demanen que el Pacte per Barcelona
inclogui més entitats socials
SOCIETAT/ El Consell d’Associacions de
Barcelona, Lafede.cat-Organitzacions per
a la justícia global i la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona
(FAVB) han valorat positivament la posada
en marxa del Pacte per Barcelona (els tràmits del qual van arrencar el mes d’abril,
amb la constitució de la mesa, i que hauria de formalitzar-se el mes que ve), tot i
que han sol·licitat una major presència de
les entitats socials en la seva elaboració.
En un comunicat conjunt publicat el
mes passat, les entitats van mostrar-se satisfetes per l’acord de les forces polítiques
que permetrà sumar esforços per a la reconstrucció i la lluita contra la crisi postcoronavirus que ja comença a veure’s,
però van apuntar també que veuen ne-

Vallcarca vol que es
limiti el trànsit els
caps de setmana

cessària la creació “d’un espai de treball
transversal que sigui àgil i col·laboratiu
per treballar en la defensa dels drets bàsics de les persones”.
Les entitats consideren que malgrat
que actualment hi ha una cinquantena
d’organitzacions que treballen en la confecció del Pacte per Barcelona, hi ha una
àmplia representació de l’àmbit econòmic
i de la mateixa administració i troben a faltar-hi “organitzacions de la ciutat que treballen aspectes de salut, mediambientals
i socials que ajudarien a trobar solucions”.
En aquest sentit, volen que s’hi puguin incorporar altres entitats significatives que
treballen a la ciutat, com a mínim les entitats membres del Consell de Ciutat que hi
estiguin disposades.

Nou espai a
La Veïnal TV amb la
memòria dels barris
PATRIMONI/ “Història de la Bordeta”, “Sóc de Canyelles”, “La peli
del Raval” i “El barri s’ha de defensar”. Aquestes són algunes de
les peces, centrades en barris de
la ciutat, que ja es poden veure en
el nou espai de La Veïnal TV.
Aquesta televisió comunitària
ha aprofitat el confinament provocat per la pandèmia del coronavirus per accelerar el seu desplegament. Després que durant
el mes de març el projecte es posés en marxa amb una versió
beta, en els mesos posteriors ha
anat prenent molta més entitat,
ordenant els continguts en seccions com Art i cultura i Curtmetratge social, entre altres.
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L’Ajuntament i Barcelona Open Data organitzen per al pròxim 20 de juny la
primera edició de la Hackató online de comerç. Es tracta d'una trobada online
que neix amb l’objectiu d’aportar solucions innovadores al comerç de proximitat.

Un 42% dels afectats per ERTO
són de l’hostaleria i el comerç
XIFRES4Un informe fet públic recentment per l’Ajuntament mostra com el 42% del total d’afectats per un ERTO a la
ciutat a causa de la pandèmia
del coronavirus formen part
del sector de l’hostaleria i el comerç. Concretament els afectats
de l’hostaleria són el 25% del total i els del comerç el 17%.
En xifres absolutes, l’estudi
mostra com de les gairebé
205.000 persones afectades
per un ERTO al conjunt de
Barcelona, gairebé 52.000 tre-

Collboni fa una crida
perquè els barcelonins
consumeixin als bars
i restaurants dels barris

risme i la construcció, com un
dels sectors més perjudicats.

ballaven al sector de l’hostaleria i gairebé 35.000 al comerç.
En el mateix informe també
es preveu una caiguda del PIB
local de gairebé el 9%, amb el
comerç, juntament amb el tu-

CONSUM LOCAL
D’altra banda, el primer tinent
d’alcalde, Jaume Collboni, ha
fet una crida als barcelonins per
tal que consumeixin en botigues, bars i restaurants dels
barris per “salvaguardar llocs

L’hostaleria és el sector on hi ha hagut més ERTO. Foto: Miquel Codolar/ACN

de treball i empreses” que són
claus per fomentar la “cohesió”
social.
Collboni ha pronunciat
aquestes paraules durant l’anunci que l’Ajuntament destinarà 7,5 milions en crèdits i
subvencions a empreses de l’economia social i solidària i
també de proximitat.

Pròsper Puig: “El comerç
ara farà de coixí social”

CORONAVIRUS4El vicepresident de la Fundació Barcelona
Comerç, Pròsper Puig, considera que, en l’escenari de crisi que ja està deixant la pandèmia del coronavirus, el petit
comerç tindrà un paper molt
important a fer en el que ell
anomena “coixí social”. “Nosaltres som molt més que un
servei de compra i venda. També som veïns i ens ajudem. No
hem de crear cap relat perquè
ja el tenim”, afegeix.
Puig, en declaracions a Línia
Sarrià, també explica que du-

rant els dies que els comerços
van haver d’estar tancats es
van reforçar els vincles entre els
comerciants perquè es va arribar a la conclusió “que només
ens tenim a nosaltres”.
Al mateix temps, el vicepresident de Barcelona Comerç també considera que
l’augment de les compres digitals pot acabar beneficiant el
petit comerç. “Hi ha comerços
que s’han posat les piles amb el
tema digital i d’aquesta situació en podem sortir més ben
posicionats”, conclou.
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Natació | El CN Kallípolis organitzarà un casal de natació artística

Entre els dies 6 i 31 del mes que ve, el CN Kallípolis organitzarà el seu habitual casal d’estiu de
natació artística, un cop que l’entitat ha vist que és possible des del punt de vista sanitaris. Les
instal·lacions del CN Montjuïc seran l’escenari escollit per fer totes les seves activitats.

Marc Fernández no seguirà
a la banqueta del CP Sarrià
Pau Arriaga
SARRIÀ
El passat diumenge 7, amb un
breu fil de dues piulades, Marc
Fernández anunciava que deixa
la banqueta del CP Sarrià, tot i
que continuarà vinculat al conjunt parroquial des de la direcció
esportiva, càrrec que ocupava
de forma simultània al d’entrenador. “Ha estat molt temps, i els
tres últims anys en el primer
equip, la veritat és que necessitava parar”, explica el ja extècnic
a Línia Sarrià.
“La sensació que tinc és de cicle complert i també vull saber si
trobo a faltar les banquetes. No
ha estat una decisió fàcil, però
cada dia que passa sento que és
la correcta”, afegeix Fernández,
que diu que amb aquest pas al
costat tindrà més temps “per
viure i per dedicar a la direcció esportiva”. “Als matins treballo en
una escola i també hem de gaudir de la vida”, reflexiona.

Fernández (segon per l’esquerra) seguirà de director esportiu. Foto: MF

Fernández confessa que la
plantilla (el gruix de la qual continuarà la temporada que ve,
competint de nou a Segona Catalana) en primera instància va
demanar-li que no marxés, però
que ha acabat reaccionant de
forma positiva. “Al final per a ells
el canvi ha de ser un estímul i han
acabat reaccionant bé”, apunta el
dirigent del CPS.

EL RELLEU, BEN AVIAT
Aquest anunci, però, deixa una
vacant a la banqueta... que el mateix Fernández serà el responsable de decidir amb qui es cobreix.
El director esportiu parroquial
assegura que té clar qui serà el
seu recanvi i que falten concretar alguns petits detalls abans de
poder fer l’anunci, que serà
aquest mateix mes.

El Barcino torna a funcionar
amb mesures de seguretat

Des del passat dilluns 1,
l’activitat ha anat tornant a les instal·lacions
del CT Barcino. Amb les
mesures de seguretat vigents
durant la desescalada, com l’accés al club amb cita prèvia o la
prohibició de fer servir les dutxes,
de mica en mica les pistes de tenis i pàdel la resta d’espais, com
la sala de fitness i la cafeteria o el
restaurant (en aquest cas, des de
la segona setmana del mes) han
tornat a acollir socis.
El club ha anat penjant als
seus perfils de xarxes socials tot

el que els seus membres han de
tenir en compte a l’hora d’accedir i també alguns vídeos amb
imatges dels primers partits que
s’han jugat en els últims dies.
ASSEMBLEA EL 9 DE JULIOL
Institucionalment, el passat dimecres 8 el club va anunciar la
convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de socis per al dia
9 del mes que ve. Per poder participar-hi cal estar al corrent de
les quotes, ser major d’edat i no
tenir suspesa la condició de soci
en aquest moment.
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COVIDTools, intel·ligència artificial al servei
del pacient de COVID-19
La primera plataforma informàtica que vincula sinergies entre proves genètiques i de diagnòstic
per la imatge per obtenir una major precisió mèdica en afectats per coronavirus
Intel·ligència artificial i medicina unides per millorar el tractament del coronavirus. Aquest és l’objectiu d’un equip
de metges i enginyers del grup biomèdic Cetir Ascires,
responsables de desenvolupar la primera plataforma bioinformàtica orientada a la diagnosi i al control del SARSCoV-2. Una tecnologia que permet la detecció i el seguiment personalitzat dels casos més complexos, així com
una anticipació en la presa de decisions que pot resultar vital per al pacient.
Aquest sistema, anomenat COVIDTools, utilitza algoritmes per traduir en dades quantificables les imatges
clíniques obtingudes d’anàlisis genètiques i proves com
les radiografies, les ressonàncies magnètiques i el TC de
tòrax. Gràcies a l’aplicació específica d’aquesta tècnica,
coneguda com a “radiòmica”, els metges podran comptar amb informació molt més detallada dels afectats per
coronavirus, cosa que facilita tant el diagnòstic inicial com
l’elecció del tractament més eficaç.

SARS-CoV-2 de qualsevol altra pneumònia vírica o
bacteriana. Així, des d’un principi, sabrem amb claredat
que estem davant d’un pacient amb coronavirus i podrem enfocar, amb la màxima precisió i celeritat, el seu
tractament”, afirma José Manuel Santabárbara, enginyer
coordinador del projecte.
COVIDTools també ofereix un primer pronòstic del
pacient a partir de les dades obtingudes, de manera que

“Els algoritmes d’aquesta tecnologia poden
calcular les possibles seqüeles respiratòries,
neurològiques o cardiopulmonars
en els afectats per coronavirus”
“Aquesta plataforma ens permetrà detectar casos
complexos des d’un primer moment. Per exemple,
ens ajudarà a diferenciar una pneumònia causada per

Especialista processant la imatge de pulmó d’un pacient amb COVID-19

els metges compten amb una gran quantitat d’informació
preliminar per interpretar el resultat de, per exemple, una
placa toràcica. En paraules de Vicente Belloch, director
científic i R+D+I de l’Àrea d’Imatge d’Ascires: “Cada vegada
es posa més en relleu la importància d’identificar els pacients de COVID-19 que generaran una resposta inflamatòria i/o trombòtica i una pneumònia vírica que desemboqui en una síndrome de distrès respiratori, ja que
aquest grup de persones tenen una alta mortalitat”. L’expert destaca com “identificant a aquests pacients podrem
posar un tractament antiviral i antiinflamatori, per tractar d’evitar que ingressin a l’UCI i ventilin mecànicament”.
SEGUIMENT DE LES SEQÜELES PROVOCADES
PEL CORONAVIRUS
A mesura que augmenta el nombre de pacients que superen el coronavirus, els especialistes han advertit l’aparició de seqüeles, algunes amb un possible impacte significatiu en el cor, l’aparell respiratori, el cervell o el fetge. L’equip responsable de COVIDTools també ha abordat l’etapa posthospitalària, de manera que la plataforma és capaç de realitzar un seguiment evolutiu de les possibles seqüeles del pacient amb COVID-19. “Comptar amb
aquestes dades ens ajuda a planificar la medicina personalitzada que ha d’acompanyar el pacient després de
l’alta mèdica, per controlar amb exactitud la seva evolució
i per protegir la seva qualitat de vida”, conclou Belloch.
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| Desperados III
Desperados III és un videojoc d’estratègia ambientat al Far West, que estarà
disponible a partir del 16 de juny per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

Àngel Llàcer (Barcelona, 1974) és d’aquelles persones que tothom associa a la televisió. Des que
va fer de professor d’interpretació a la primera
edició d’Operación Triunfo, la seva relació amb la
pantalla petita no s’ha aturat. Altres talent shows,
com Tú sí que vales (Telecinco) però sobretot Tu
cara me suena (Antena 3), l’han mantingut sempre present en horaris de màxim audiència a les
principals cadenes privades espanyoles. Paral·lelament, no ha deixat de desenvolupar la seva carrera d’actor i director de teatre, amb obres com
La jaula de las locas o La tienda de los horrores.
Ara, TVE ha anunciat que Llàcer és el seu nou fitxatge: el barceloní presentarà Bloqueados por el
muro, un nou concurs que s’emetrà a La 1 durant
l’estiu i que li permetrà tornar a la casa que el va
veure fer els primers passos en el món televisiu.

Fundació Antoni Tàpies
La desescalada continua avançant i els museus comencen a reobrir les portes. La Fundació Antoni Tàpies, que
el 5 de juny va fer 30 anys, celebra el seu aniversari amb
l’obertura de diverses exposicions que havien quedat
paralitzades per la pandèmia: L’àcid és el meu ganivet (a
partir del dia 12), Teatre i Certeses sentides (totes dues, a
partir del dia 19). A més, la fundació ha volgut tenir un
detall amb els que, com ella, van néixer el 1990: aquests
afortunats que ara arriben a la trentena gaudiran d’un
any d’accés gratuït a les diferents exposicions i activitats.

Llibres

?

À N G E L

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

L L À C E R

Ser presentador de TV, actor i director

Es va fer popular com a professor d’Operación Triunfo

Fitxar per TVE

QUÈ HA FET

Presentarà el nou concurs d’estiu: ‘Bloqueados por el muro’

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Expectació pel nou programa

Alguns es pregunten si deixarà ‘Tu cara me suena’

Música

Pelis i sèries

L’any del mico
Patti Smith

Històries d’Europa
Teatre Lliure

Descanso en poder (D.E.P.)
Dellafuente

Podría destruirte
Michaela Coel

A partir d’aquest mes, podrem llegir
L’any del mico de Patti Smith en català, gràcies al traductor Martí Sales i al Club Editor. Es tracta de la novel·la autobiogràfica que la cantant va publicar a finals de
l’any passat, després de rebre el premi National Book per Just Kids. El llibre, que comença “amb la pèrdua d’un gran amic”,
és un repàs pel seu any 2016.

Mentre tenim la “nova normalitat” cada
cop més a prop, el Teatre Lliure continua
reinventant-se i oferint propostes virtuals
per al seu públic. Ara, s’ha sumat a Històries d’Europa: crisi i reflexió, impulsada
pel teatre Dramaten d’Estocolm, que
consisteix a emetre de forma simultània
a tot Europa els vídeos enregistrats per
equips artístics de diversos teatres.

El tercer àlbum d’estudi de Dellafuente ja
ha vist la llum. Descanso en poder (D.E.P.)
fa referència a la voluntat de l’artista de
Granada de “matar Dellafuente”, de començar una nova etapa musical. El disc
conté una desena de cançons (com el single Nubes) i ha comptat amb la col·laboració d’El Guincho, conegut pels seus treballs amb artistes de la talla de Rosalía.

Michaela Coel ha creat, escrit, codirigit (de
la mà de Sam Miller) i protagonitzat Podría destruirte, la nova sèrie d’HBO que ja
ha rebut molt bones crítiques. Arabella
Essiuedu és una escriptora jove que, un
dia, es desperta amb ressaca després d’una festa i amb el record que algú la va
agredir sexualment la nit anterior, una experiència que la canviarà per sempre.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
L’aposta per la proximitat
i

ALIMENTACIÓ

ptar per productes de proximitat a l’hora d’omplir la
nevera i el rebost sempre és bona idea. Però en
aquests moments, amb la crisi econòmica derivada de
la pandèmia del coronavirus, és encara més important donar
suport als productors i comerços locals. A més, és una decisió
que tindrà beneficis en la nostra alimentació i, de retruc, en la
nostra salut i benestar.
Apostar per la proximitat a l’hora de fer la compra ens permet gaudir d’aliments frescos; és a dir, d’aliments de temporada que no han estat setmanes en una cambra frigorífica, de
manera que conserven tots els seus nutrients. Des de la Unió
de Pagesos recorden que aquests aliments són “produïts amb
la normativa europea” i que, per tant, “garanteixen els estàndards de qualitat alimentària, més necessària que mai en l’actual situació”.
Un altre gran beneficiat del consum de proximitat és el
medi ambient. Els productes de km 0 tenen molt menys impacte mediambiental que els productes importats de països
llunyans, per una raó evident: no han de fer llargs recorreguts,
cosa que implica menys emissions de CO2.

O

Les claus
ECONOMIA LOCAL
SALUT

En temps de crisi, és encara més important
donar suport als productors i comerços locals

El consum de proximitat ens permet gaudir de productes frescos:
aliments de temporada que conserven tots els nutrients

NORMATIVA
MEDI AMBIENT

La Unió de Pagesos recorda que aquests aliments
“garanteixen els estàndards de qualitat alimentària”
Els productes de km 0, com que no han de fer
llargs recorreguts, provoquen menys emissions
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