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“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, co-
fundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com mol-
tes altres dones, en arribar a Ca-
talunya es va veure obligada a tre-
ballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dis-
sabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.

Aquest no és, ni de bon tros, un
cas excepcional. Així ho va cons-
tatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la prime-
ra trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compar-
tir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’a-
questes converses, es van adonar
que “les condicions laborals esta-
ven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a in-
ternes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·la-
borar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprar-
se el seu menjar”, explica. 

A això se li ha de sumar el fet
que aquestes treballadores no te-
nen els mateixos drets que la res-
ta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

Isabel Valle, membre del grup Li-
bélulas, una altra entitat femi-
nista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treba-
llen en aquest sector, completa-
ment feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barre-
ra que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir re-
gularitzar la seva situació, la le-
gislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterrom-
put i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que consi-
dera que molts ajuntaments ca-
talans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no perme-
ten l’empadronament sense do-
micili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixe-
ments laborals, socials i judicials.

Per a una persona que té, com
a molt, un dia lliure a la setma-
na, acumular 120 hores dispo-
nibles és una tasca molt compli-

cada. Per això és important la fei-
na que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a tre-
balladores de la llar els diumen-
ges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a fi-
nals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, re-
corden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una vio-
lència oculta, de la Fundació Jo-
sep Irla, el 28% d’aquestes treba-
lladores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, la-
menta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix. 

Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comuni-
cació i organització per a aques-
tes dones. Totes dues han col·la-
borat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRere-
LaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Femi-
nista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc víde-
os protagonitzats per dones mi-
grants, en què elles mateixes po-
sen de manifest i denuncien la si-
tuació que pateixen cada dia. 

Per a Valle, aquest fet és es-
pecialment rellevant i afirma sa-
tisfeta que “les migrants han vi-
sibilitzat la precarietat” que ha-
via existit des de sempre en el tre-
ball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.

Anna Utiel
CERDANYOLA

Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral
» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

10%
de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals
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La lupa

per Enrique Romero

El virus y su impacto

Creo que con este virus va a haber un
antes y un después en nuestra vida dia-
ria y en la de todo el planeta. Creo tam-
bién que puede hacernos replantear
muchas de las cosas actuales.

Se trata de una guerra en toda re-
gla, aunque con otro tipo de armas, has-
ta ahora desconocidas para
la gran mayoría.

Es cierto que las armas
biológicas y químicas se
habían utilizado en algunos
conflictos y/o zonas, pero
de manera muy localizada.

Sin embargo, esta está
siendo a nivel mundial. Ningún país o
zona se está escapando del virus, ¡nin-
guno!

Está paralizando todo el planeta
como nunca antes se había visto. To-
das las actividades culturales y de-
portivas han quedado paralizadas de
golpe, así como restaurantes, bares,
discotecas, etc. También todas las
empresas que no cubren necesidades
básicas es posible que acaben pa-

rando, simplemente porque se han
quedado sin demanda o porque las
obliguen a parar.

Con 64 años, no recuerdo una si-
tuación similar o parecida. Sin haber-
la vivido, tal vez sea equiparable a la Se-
gunda Guerra Mundial, al menos en lo

que se refiere al desastre económico
que se avecina, aunque espero y deseo
que el impacto sea mucho menor. Muy
probablemente, con muchos menos
muertos y, eso sí, sin  destrozos mate-
riales.

Nadie sabe hasta cuándo puede
durar, pero el 2020 quedará marcado
con letras rojas en el calendario de to-
dos nosotros.

Con el coronavirus, ya no se habla

de migrantes, de refugiados, de terro-
ristas, de okupas, del clima, de depor-
tes, de nada. ¡No hace distinciones de
ningún tipo!

Cuando acabe la pandemia, se
necesitará un trabajo conjunto, de to-
dos y todas, sin excepciones de nin-

gún tipo. No valdrán ex-
cusas.

Tendremos que ejercitar
la solidaridad y el altruismo
hasta su máxima expresión,
cada uno en su territorio,
zona o donde sea.

Aunque también me
quedan las dudas de siempre: ¿Ha-
bremos aprendido algo valioso que
nos haga replantear nuestro modo de
vida? ¿O seguiremos igual, con el mis-
mo modo de vida, y primando el dine-
ro, la avaricia, la usura y la codicia por
encima de todo?

En estos momentos, se trata úni-
camente de sobrevivir todos y todas, sin
excepción. Cuando acabe, ya veremos
cómo respondemos.

Tendremos que ejercitar la solidaridad 
y el altruismo hasta su máxima 

expresión, cada uno en su territorio

A la residència on està
la meva àvia pots fer vi-

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sé que están pasan-
do cosas muy grandes

todos los días, pero en
muchas ciudades de varios países oc-
cidentales ya no hay nadie durmien-
do en las calles. Resulta que se podía
hacer rápidamente, solo había que
querer. Ahora, que nunca volvamos
atrás.

Els que tenim entre 30
i pocs i 40 i molts anys

i ens dedicam a la cultu-
ra ens trobàrem una crisi econòmica
brutal quan més o menys començàvem
i una pandèmia global d’efectes brutals
quan més o menys ens consolidàvem.
I encara hi ha veterans paternalistes
que diuen que ho hem tengut fàcil.

Sánchez vuelve a mez-
clar las medidas de con-

finamiento con la deci-
sión de no paralizar la actividad labo-
ral y transportes. Si el Gobierno consi-
dera que el coste de lo segundo es in-
asumible, debería explicarlo así. Es
momento de hablar a la ciudadanía
como a adultos.

@apuente@PonsPereAntoni@slrun93 @SeoirseThomais
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Els semàfors

Carlos Cordón
L’alcalde de Cerdanyola ha superat el

coronavirus, però lluny de relativitzar-lo
fa una crida a tothom perquè segueixi al
peu de la lletra les indicacions de confi-

nament i també les de quarantena.
“Quedar-se a casa” és el millor, diu. 

pàgina 6

Mercat de Ripollet
Els paradistes del Mercat Municipal de
Ripollet han posat en marxa una inicia-
tiva que permet fer les comandes per
telèfon. El comerç de proximitat busca

noves vies per fer front a la crisi que
està causant la Covid-19. 

pàgina 9

La Gresca
L’Esplai La Gresca de Ripollet ha enge-
gat un projecte per fer més fàcil el confi-
nament de la gent gran. Ofereix entrete-
niment i assistència a distància als seus
usuaris, ajudant aquest col·lectiu a fer

més suportable una situació complicada. 
pàgina 9
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Safata d’entrada

El que és prioritari ocupa el
nostre temps i energies, és una
reacció instintiva necessària a
tots els animals per sobreviure
davant els perills. Ara bé, la in-
tel·ligència humana ens permet
distribuir la nostra atenció per
fer diverses coses a l'uníson.

Tots volem que els nostres
governants dediquin les seves
energies a intentar superar l’ac-
tual pandèmia i nosaltres, re-
closos, a penes podem fer res.
Però, com conten les rondalles
(l’abella vola sense ser aerodi-
nàmica, la granota que es va
salvar gràcies a la seva persis-
tència, per ser sorda, etc.), te-
nim potencialitats a utilitzar i el
desconeixement no ens explica,
com en les rondalles.

Està bé aplaudir els sanita-
ris i empleats essencials, ja que
són vitals, i fer merescudes cas-
solades contra els Borbons, etc.
Però també hauríem de recor-
dar els nostres presos i exiliats
polítics que, amb les seves fa-
mílies, estan vivint aquests mo-
ments de forma més extrema,
per la qual cosa hauríem d’i-
nundar les nostres finestres i
balcons de color groc i fer cas-
solades per recordar a l’Estat
profund i als del 155 que no ob-
lidem ni oblidarem.

Presos i exiliats
per Amadeu Palliser 

El millor i el pitjor de nosaltres
per Jordi Lleal 

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

permercat, els que marxen a la
segona residència com per
col·lapsar els serveis d’allà on
van, els que volen especular
amb els materials de protecció,
o amb el menjar i altres pro-
ductes, els que buiden les pres-
tatgeries de mercats i farmà-
cies, etcètera. 

Aquesta crisi és una prova
per a la nostra societat, serveix
per prendre consciència de
quin és el nivell d’empatia o
d’egoisme entre tots nosal-
tres. Adonem-nos que hem
de simpatitzar amb els nostres
conciutadans, no només amb
els nostres familiars. Siguem
sempre generosos, amables i
altruistes, no només el dia de
la recollida d’aliments, de do-
nació de sang o de la Marató
de TV3, que els catalans hem
donat prou proves de ser una
societat solidària. 

Ara, en els pròxims mesos,
potser anys, ens tocarà de-
mostrar-ho!

Les millors
perles

Fer una orgia, oferir un “servei sexual essencial a domicili” o
quedar amb una persona que has conegut a través d’una apli-
cació de cites no són motius per trencar el confinament. Sem-

bla una evidència, però els Mossos d’Esquadra ho han hagut de re-
cordar a més d’una persona des que va començar la quarantena.

Quan un sap que té una missió a la vida, és difícil deixar-la
córrer, fins i tot en plena pandèmia. Un bon exemple d’ai-
xò és l’home madrileny de 77 anys que va sentir la neces-

sitat de sortir de casa, malgrat la quarantena, per “caçar poké-
mons”, tal com ell mateix va explicar a la Policia Municipal. 

La situació excepcional que vivim ha fet aflorar milers d’accions
solidàries arreu del món. Una especialment emotiva és la que
ha emprès la Margarita, una dona andalusa de 84 anys que ha

decidit aprofitar els seus coneixements de costura per cosir masca-
retes, una activitat a la qual dedica entre vuit i nou hores diàries.

No és cap secret que la gestió de Boris Johnson al capda-
vant del Regne Unit no acaba de convèncer els ciuta-
dans britànics. De fet, el primer ministre no ha estat ca-

paç ni de convèncer el seu pare, Stanley Johnson, que ja ha
anunciat que demanarà la nacionalitat francesa.

Hi ha esperança, també per a la gent gran: l’Alma, una senyora
italiana de 95 anys, ha vençut el coronavirus i s’ha convertit
en un símbol de resistència contra la pandèmia. I és que, si

bé el Covid-19 afecta especialment les persones d’edat avançada,
aquestes també tenen moltes possibilitats de superar-lo.

A les xarxes

@tonaymemi: Quants dies han passat
des que deien “Els Jocs Olímpics es faran”
fins que han dit “Els Jocs Olímpics s’ajor-
nen fins al 2021”?

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

#TotAniràBé

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

#HospitalDeCampanya #Tòquio2021
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Mascaretes anti Covid-19
se certifiquen a Cerdanyola

SALUT4L’empresa tecnològica
Eurecat, amb seu a Cerdanyola
del Vallès, està estudiant les
mascaretes que s’estan comen-
çant a produir, a causa de la
manca de materials als centres
sanitaris, per saber si aquestes
protegeixen del coronavirus. 

L’objectiu és descobrir quins
són els components necessaris
per a la seva fabricació, mitjan-
çant la validació de la seva efi-
càcia a nivell de filtració bacte-
riana, de respirabilitat i de neteja
microbiana.

Les anàlisis es basaran en les

normes facilitades per AENOR
i en el coneixement científic as-
solit sobre el coronavirus, amb
l’objectiu de determinar si els tei-
xits i els filtres de les mascaretes
ofereixen les mateixes garan-
ties de seguretat que les masca-
retes EPI.

Els assajos, que seran coor-
dinats per Eurecat des de Cer-
danyola, es duran a terme ini-
cialment en els laboratoris de
Sostenibilitat d’Eurecat a Man-
resa i de Biotecnologia a Reus, i
en el centre tecnològic d’Ap-
plus+ a Bellaterra. 

CORONAVIRUS4L’alcalde de
Cerdanyola, Carlos Cordón,
anunciava per Instagram el pas-
sat 17 de març que havia donat
positiu de Covid-19. “Feia uns
dies que notava símptomes si-
milars als del coronavirus”, deia.

Com que més d’un dels regi-
dors del municipi van començar
a notar símptomes, van decidir
confinar-se a casa abans que el
protocol obligués tothom a que-
dar-se a les seves llars.

Ara, Cordón explica a Línia
Vallès que es troba “perfecta-
ment bé” i que està “curat del vi-
rus”. “De fet, estic molt content
perquè podré acompanyar la
meva dona quan doni a llum, que
serà d’aquí a res, perquè està de
trenta-nou setmanes”, afegeix. 

Ell ha passat la malaltia d’u-
na manera lleu: quatre dies sen-
se forces, tos i febre. “Per sort
m’he recuperat fàcilment i a
casa meva ni la meva filla ni la
meva companya s’han infectat”,
explica. És per això que el batlle
de Cerdanyola recomana que
tothom segueixi al peu de la lle-

tra les indicacions de confina-
ment i també les de quarantena.
“En el meu cas encara dormo a
un llit separat i utilitzo un altre
bany que la resta de la meva fa-
mília”, insisteix. 

Des de la veu de l’experièn-
cia vol oferir un missatge de
positivisme a la ciutadania: “Que
persones com jo hagin passat el

coronavirus a casa significa que,
actualment, hi ha molts més in-
fectats dels que ens pensem,
però alhora es tradueix en mol-
ta gent que s’està recuperant i en
esperança”. També recorda que
el més important és seguir les
normes de confinament i “que-
dar-se a casa”, perquè només així
es pot aturar la propagació. 

L’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón. Foto: Arxiu

L’alcalde de Cerdanyola supera
el coronavirus amb èxit 

Societat | Cerdanyola ja té les targetes moneder
Serveis Socials de Cerdanyola del Vallès ja disposa de 471 targetes moneder que
substituiran els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques i a me-

nors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat.
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Barberà

El confinament juga 
a favor del canvi climàtic 

CONTAMINACIÓ4Un estudi pu-
blicat per la Universitat de Va-
lència (UPV) demostra que des
que va començar la lluita contra
el Covid-19 la contaminació a
l’estat s’ha reduït un 64%. En
concret, una de les ciutats que
s’ha vist més afavorida per l’a-
turada general és Barcelona, on
la davallada de diòxid de nitro-
gen a l’aire ha estat del 83%.

El passat 15 de març, l’esta-
ció de Barberà registrava 39
µg/m3 de diòxid de nitrogen,
agent contaminant de l’aire, i di-
marts 24 de març només hi ha-

via 8 µg/m3 de NO2. Això de-
mostra que el confinament ha
millorat la qualitat de l’aire del
municipi, ja que la mitjana del
2019 a Barberà del Vallès se si-
tuava en 34 µg/m3 de NO2. 

“Tal com s’ha comprovat
en el cas de Wuhan, o el nord
d’Itàlia, les mesures de confi-
nament i reducció d’activitat
econòmica es tradueixen en
una clara disminució de la con-
taminació atmosfèrica arreu
del país”, afirma una de les in-
vestigadores de la UPV, Elena
Sánchez-García.

SALUT4 El sistema sanitari ha
establert la necessitat de confi-
nar-se a casa perquè la pandè-
mia del coronavirus es propaga
pel conegut com a contagi co-
munitari. Això implica que un
percentatge de la població pot
donar positiu en les proves de
detecció del Covid-19 sense co-
nèixer amb certesa quin ha estat
l’origen o focus d’infecció. 

És per això que, amb les dades
de mobilitat habitual o recurrent
entre localitats de la població ac-
tiva a l’estat espanyol, propor-
cionades per l’INE, i la densitat de
població, els professors Alex Are-
nas (URV) i Jesús Gómez-Gar-
deñes (BIFI) han traçat un mapa
que indica el risc de contagi co-
munitari a cada municipi.  

Si comparem l’índex dels
ciutadans que podrien haver-se
infectat amb el total de persones
censades a cada població, més de
14 veïns de Barberà del Vallès
podrien tenir el virus sense sa-
ber-ho. Si ens fixem en el con-
junt de la comarca, aquesta xifra
augmentaria considerablement

i parlaríem d’uns 382 vallesans
que poden estar contagiats ac-
tualment i no ser-ne conscients.
Aquestes xifres, però, continuen
molt lluny de les previstes a
Barcelona o Madrid, lògicament.

D’altra banda, segons reco-
neix el mateix equip d’investi-
gadors, que aquests dies ha anat
actualitzant el mapa amb les úl-

times novetats sobre els dife-
rents casos positius detectats i la
seva ubicació, l’estudi compta
amb una sèrie de limitacions.
Per exemple, el model utilitzat
no preveu contagis provocats
per la mobilitat entre països, que
podrien fer créixer el nombre
d’infectats, i no contempla les
restriccions actuals.

El risc de contagi comunitari s’ha d’intentar evitar, avisa l’Ajuntament. Foto: Arxiu

14 veïns de Barberà es podrien
haver infectat sense saber-ho  

Salut | El coronavirus deixa les primeres morts 
L’Ajuntament de Barberà lamentava, el passat 22 de març, la pèrdua de dos veïns
del municipi a causa del coronavirus. Les dues víctimes formaven part del col·lec-

tiu de risc. “És hora d’unir-nos, quedem-nos a casa”, insisteix el consistori. 
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El comerç de proximitat
busca noves vies 

COMERÇ4Els paradistes del
Mercat Municipal de Ripollet
han posat en marxa una inicia-
tiva que permet fer les coman-
des per telèfon. 

Així, les persones que desit-
gin fer les seves compres a la llot-
ja municipal només han de tru-
car, fer el seu encàrrec i passar
a recollir-lo. L’objectiu és estal-
viar l’estada dins de les instal·la-
cions del Mercat. 

El servei de comandes tam-
bé funcionarà per Whatsapp i
correu electrònic en el cas d’al-
gunes parades.

Des de la regidoria de Serveis

Municipals, la tinent d'alcalde
Pilar Castillejo ha volgut “agrair
aquesta iniciativa tan engresca-
dora en aquests moments en els
quals es necessiten propostes
positives i noves”.

D’altra banda, el Mercat se-
guirà obert amb un nou horari
establert, que és el següent: di-
lluns de 8 a 13 hores i de dimarts
a dissabte de 7 a 14 hores. 

El comerç de proximitat és
un dels sectors que s’ha vist més
afectat pel confinament. Per
això,  iniciatives com les de
Ripollet donen esperança als
paradistes. 

CONFINAMENT4Una de les po-
blacions de més risc davant el co-
ronavirus és la gent gran, i tam-
bé en molts casos la que es tro-
ba més sola i vulnerable. Aquest
col·lectiu sap que si agafa el co-
ronavirus tindrà més dificultats
per vèncer-lo que no pas els jo-
ves. La por, la soledat i les notí-
cies constants de defuncions o de
residències, on gent gran conviu
amb els cadàvers dels companys,
de ben segur que fan molt més
complicat el confinament per
als ancians. 

Per aquest motiu, el Centre
d’Esplai La Gresca de Ripollet,
que treballa amb el col·lectiu de
gent gran del municipi amb el
projecte A la flor de la vida, ha
organitzat diverses activitats per
fer-los el confinament més fàcil. 

Ara han engegat un projecte
sota el títol La volta al món des
de la Gresca que dona un pas-
saport virtual a tots els partici-
pants perquè aquests cada ves-
pre puguin viatjar a una ciutat
del món i descobrir-la. L’activi-
tat s’està portant a terme per

Whatsapp, però també s’ha
adaptat per als avis que no tenen
disponible un smartphone o en
desconeixen el funcionament.  

Més enllà d’aquesta propos-
ta, des de l’Esplai ripolletenc
per a gent gran fan un servei
d’assistència als seus usuaris,
on s’asseguren que tots tenen
cobertes les necessitats bàsi-

ques, com anar a fer la compra,
i ofereixen un acompanyament
emocional. També han penjat al
seu canal de Youtube vídeos de
tallers per fer des de casa, que
vetllen perquè els avis exercitin
la memòria, facin esport i prac-
tiquin tècniques de relaxació,
com el ioga, per sobreviure
aquests dies d’incertesa. 

Una de les àvies de l’Esplai La Gresca fent l’activitat de ball. Foto: La Gresca

Solidaritat amb els avis per 
fer-los més fàcil el confinament

Sanitat | 3.800 euros en material de protecció
L’Ajuntament de Ripollet informava recentment que s’ha gastat 3.800 euros 

en equips de protecció individual (EPI) per al personal municipal. 
Gran part d’aquesta compra la va fer el gener amb motiu de la grip A.   
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É
s l’hora de continuar
protegint els drets de
les dones. És l’hora d’i-
gualar els sous de les
dones i els homes per

fer la mateixa feina. És l’hora
de caminar pels carrers foscos
sense por. És l’hora d’extingir el
masclisme i d’aconseguir la
igualtat. És l’hora de continuar
posicionant les polítiques de
gènere locals com un instru-
ment clau i transformador per
aconseguir pobles, ciutats i te-
rritoris equitatius, diversos i fe-
ministes.

Aquests són els missatges
de la campanya institucional als
municipis que impulsa la Dipu-
tació de Barcelona aquest 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, a través de l’eslògan ge-
neral «És l’hora de continuar»,
amb l’objectiu de dissenyar eines
útils per als i les professionals
municipals implicats en l’equitat,
la diversitat sexual i de gènere i
els drets de les dones, per estar
més a prop d’elles. 

La Diputació posa a disposi-
ció dels ajuntaments diversos

materials i recursos que contri-
bueixen a la difusió d’aquests
missatges i del compromís vers
la igualtat de gènere i, alhora,
proporciona a la ciutadania ele-
ments de reflexió entorn d’a-
questes qüestions.

Es tracta de mostrar com les
dones, amb l’acció col·lectiva, les
seves aportacions, l’avenç dels
rols lliures d’estereotips i la unió
estan transformant i millorant la
societat. 

IGUALTAT REAL 
ENTRE HOMES I DONES
S’ha fet molt camí però encara
en queda molt per recórrer. L'O-
ficina de les Dones i LGTBI de la
Diputació de Barcelona té per fi-
nalitat donar suport a tots els
ens locals de la demarcació per-
què puguin desenvolupar polí-
tiques d'igualtat de gènere.

És vital continuar treballant
per aconseguir la igualtat real
entre homes i dones. Una igual-
tat que en l’àmbit del gènere es
concreta en alguns programes i
polítiques que han estat i són
clau per a molts municipis, com

ara els Centres d’Informació i
Recursos per a Dones que ja
donen cobertura a 130 localitats,
un 42% del total provincial; o el
suport que la Diputació ofereix
als ajuntaments per a l’elabora-
ció de plans i projectes envers la
promoció de la igualtat, la lluita
contra les violències masclistes
i la LGTBIfòbia (fins ara ja se
n’han realitzat 240).

Les xifres oficials parlen de 14
dones assassinades des de l’1 de
gener de 2020 i de 1.047 des de
l’any 2003. En resposta a aques-
ta situació, des de la Diputació
de Barcelona es despleguen ei-
nes per ajudar els ajuntaments
a combatre aquesta xacra social:
s’han format 3.327 professio-
nals municipals en polítiques

d’igualtat i abordatge de les vio-
lències masclistes i s’han dut a
terme més de 900 tallers i acti-
vitats de sensibilització a tot el
territori. També s’han facilitat
66 carpes Punts lila que perme-
ten atendre a peu de carrer en
els espais d’oci tot tipus de con-
sultes relacionades amb les ac-
tituds i agressions masclistes i
sexistes. 

LES NOVES 
GENERACIONS
Així doncs, partint que el fe-
minisme és una proposta polí-
tica que genera transformació
i necessàriament ha de recollir
i incorporar diferents veus i
desitjos, és essencial afavorir la
participació de dones diverses
en diferents àmbits, especial-
ment de les més joves, i apo-
derar-les. Les noves genera-
cions han de ser un fil conduc-
tor per aconseguir uns munici-
pis feministes.

Tanmateix, la importància
de treballar per la igualtat de gè-
nere també es veu reflectida en
el fet que és un dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible
(ODS), el número 5. Els ODS són
a l’arrel del Pla de Mandat que la
Diputació de Barcelona està aca-
bant d’elaborar, que ha de por-
tar l’administració a desenvo-
lupar polítiques transformadores
que promoguin la igualtat de
tots els territoris. 

La Diputació de Barcelona
juga un paper central per tal
que tota la ciutadania pugui
tenir els mateixos recursos, vis-
qui on visqui. És evident que un
municipi petit no pot oferir els
mateixos serveis que un de
gran i per això la Diputació arri-
ba on no arriben aquests ajun-
taments, per fer efectiu el prin-
cipi d’igualtat en tots els seus
significats.

Aquest 8 de març tornarà a
ser l’altaveu per denunciar les
desigualtats entre dones i ho-
mes. I la Diputació de Barcelona
continuarà treballant per dis-
minuir aquestes diferències a
través, sobretot, de l’educació de
la gent jove, perquè només si les
dones són fortes es podrà avan-
çar amb fermesa.

@diba

WWW.DIBA.CAT/DIADONES

#HORADECONTINUAR

8 de març
Dia Internacional de les dones

La Diputació arriba
on no arriben els
ajuntaments petits

És l’hora
de continuar

Pàgines especials
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Esports Futbol | Els equips de Tercera es ‘passen’ als e-sports
La situació de confinament i d’aturada de les competicions futbolístiques ha fet que diferents
jugadors d’equips de Tercera competeixin defensant els seus clubs en tornejos de FIFA 20. El

Cerdanyola formava part del grup D del campionat, amb l’Hospi, la Pobla i el Santfeliuenc.

Si no fos pel coronavirus, ara ma-
teix ja sabríem si el Cerdanyola
CH havia pogut aixecar la pri-
mera Copa de la Reina de la
seva història. Però la pandèmia,
que ha paralitzat totes les com-
peticions locals, nacionals, esta-
tals i continentals, ha obligat a fi-
xar una nova data: serà a princi-
pis de juny en el mateix escena-
ri, la Corunya.

La Federació Espanyola de
Patinatge va contemplar inicial-
ment que tant la Copa de la Rei-
na com la del Rei (coincidien en
dates i lloc) es juguessin a porta
tancada, però ben aviat va pactar
amb el Liceo (el club que cedeix
Riazor) que les dues cites cope-
res passin a jugar-se entre els dies
4 i 7 de juny.

Les de Carles Marín comen-
çaran aquesta nova aventura co-
pera contra el CP Vila-sana, men-
tre que una hipotètica semifinal

enfrontaria el Sarda contra el Pa-
lau de Plegamans o el CP Alcor-
cón. Per l’altra banda del quatre
s’enfronten el Gijón, el Bigues i
Riells, el Manlleu i el Voltregà.

LES LLIGUES, SENSE DATA
Però si la FEP ha aconseguit fi-
xar una data per a aquestes com-
peticions, no es pot dir el mateix
de l’OK Lliga (cosa que també
passa amb la Federació Catalana

de Patinatge). Els dos equips sè-
nior (i tots els de la base) van dei-
xar d’entrenar el passat dia 11 i
l’endemà el club va publicar un
comunicat anunciant que l’acti-
vitat s’aturava durant 15 dies.

La quinzena, però, va acabar
sense que la situació hagi millo-
rat (tot el contrari), de manera
que l’únic que es pot fer és espe-
rar noves directrius per part dels
responsables de Salut.

L’equip està aturat des del passat dia 11. Foto: Kilian Càtedra

La Copa de la Reina d’hoquei
patins es disputarà el juny

Pau Arriaga
CERDANYOLA

Criteris diferents de 
les federacions de bàsquet

BÀSQUET4L’activitat basquet-
bolística, com la de la resta d’es-
ports a casa nostra i arreu del
món, està aturada, tot i que els
criteris que estan seguint les
dues federacions (catalana i es-
panyola) a l’hora de gestionar l’a-
turada per la pandèmia estan re-
sultant ben diferents.

Mentre que la FCBQ ja ha co-
municat que no continuarà ju-
gant-se ni entrenant mentre les
autoritats sanitàries no donin el
vistiplau (els clubs com el CBF
Cerdanyola, el CB Ripollet o el
CB Cerdanyola no entrenen des
de fa setmanes), els seus homò-

legs espanyols han anat ajor-
nant jornades de les seves com-
peticions (LEBs i EBA) de mica
en mica.

L’última decisió, després d’u-
na reunió mantinguda amb les
territorials, va ser la de postpo-
sar també la jornada que havia
de disputar-se durant el cap de
setmana del 10, l’11 i el 12 d’abril,
cosa que afecta la UE Barberà,
de la lliga EBA. De fet, durant
setmanes es va parlar de la pos-
sibilitat que les competicions
d’àmbit estatal es cancelessin
definitivament, cosa que a hores
d’ara no ha passat.
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Aquest cop, en comptes de recomanar un
llibre, recomanem una iniciativa impul-
sada per responsables de petites llibre-
ries de Catalunya, el País Valencià i les Ba-
lears. Es tracta de Llibreries obertes, que
busca pal·liar els efectes de la crisi del co-
ronavirus en el sector promovent la ven-
da anticipada de llibres: els pots comprar
ara i recollir-los quan acabi el confinament.

Viu en línia

Llibres

Llibreries obertes
Una proposta dels llibreters

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

Teatre

#TeatreAlSofà
Diverses companyies

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

Música

Netflix, que aquests dies està rebent més
visites que mai, acaba d’estrenar una sè-
rie sobre el pare de la psicoanàlisi, Sig-
mund Freud. Amb només vuit capítols
de 45 minuts, Freudmostra com el jove
protagonista (Robert Finster) col·labora
amb una mèdium (Ella Rumpf) i un de-
tectiu (Georg Friedrich) per resoldre
crims d’allò més sanguinaris.

Pelis i sèries

Freud
Marvin Kren

Future Nostalgia
Dua Lipa

Stay Homas
Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet són tres músics
catalans que viuen junts en un pis de l’Esquerra de l’Ei-

xample i, des que va començar la quarantena, han acon-
seguit estar en boca de tothom. Cada dia, creen una can-

çó i pengen un vídeo cantant-la a Instagram, on han
adoptat el nom d’Stay Homas. Les seves lletres parlen de
la importància de quedar-se a casa aquests dies i de les
ganes que tenen de sortir al carrer, però ho fan sempre

des d’un bon rotllo que ha conquistat milers de persones,
entre les quals hi ha ni més ni menys que Michael Bublé.  

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) és cantant de pop i
actor. L’any 2010 va impulsar el projecte Joan Dausà i els Tipus
d’Interès, banda que es va estrenar en la indústria discogràfica

el 2012 amb l’àlbum Jo mai mai. La cançó homònima va ser
tot un èxit i va acabar formant part de la banda sonora de la
pel·lícula Barcelona, nit d’estiu (2013), gràcies a la qual Dausà

va guanyar un premi Gaudí. A finals del 2015 va fer els
últims concerts amb el grup i fins al 2018 no va re-

llançar la seva carrera en solitari. Ara, la crisi
del coronavirus l’ha aga-
fat en ple procés de crea-

ció del seu futur disc i
tantes hores a casa li han

passat factura. El dia 16 va dir que si un seu
tuit arribava a 500 retuits, faria un concert a
la dutxa. El missatge va aconseguir més de

5.000 retuits i, dit i fet, el dia 18 Dausà va fer un con-
cert en streamingque va aplegar 30.000 espectadors 
i que va acabar amb ell dutxant-se i cantant alhora.

J O A N  D A U S ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant de pop català
També és actor llicenciat a l’Institut del Teatre

Famosos

Fer un concert multitudinari en streaming
Va acabar l’espectacle dutxant-se amb milers d’espectadors

Seguiment massiu
Milers d’usuaris van comentar i agrair el concert

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

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