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“Quan una dona que ja pateix
violència conviu 24 hores amb el
maltractador, això fa despuntar
la violència física”, explica Rocío
García, tinent d’alcalde d’Igual-
tat. Això és el que va passar du-
rant el confinament, quan el
Centre d’Informació i Recursos
de les Dones (CIRD) va atendre
62 casos de violència masclista
entre el 13 de març i el 29 de
juny. El doble dels que va rebre
durant el mateix període de l’any
passat.

García constata que “la ten-
sió que es podia produir en les
relacions de masclisme o vio-
lència s’ha incrementat” amb
una situació tan extrema com va

ser el confinament. A més, la
prohibició de sortir al carrer “va
fer difícil la fugida de les dones”
del seu agressor, que “no podien
escapar-se a fer una trucada” als
serveis socials o a la policia per
denunciar la situació que estaven
patint.

QUE NO COMENCI
Però com recorda la regidora,
“en el cicle de la violència hi ha
tot un camí que acaba arribant a
la violència física”, però que co-
mença molt abans. Petits gestos
o situacions quotidianes com
un comentari sobre la roba que
porta la dona, controlar-li el te-
lèfon o retreure-li amb qui par-
la al carrer.

Fets que s’han normalitzat en
la societat patriarcal en què vivim
i que sovint s’emmarquen com a
“part de la relació i de l’enamo-

rament” però que, com remarca
García, “així comença el cicle de
la violència, que acaba desem-
bocant en violència física”.

I afegeix: “per això és im-
portant que la gent pugui detec-
tar quins són els detalls que de-
mostren aquesta situació al prin-
cipi” per evitar que s’arribi a
l’extrem en què l’home agre-
deix físicament la dona.

POSAR-SE LES ULLERES LILES
Aquesta és la voluntat de la cam-
panya que impulsa aquest any
l’Ajuntament pel 25 de novem-
bre, el Dia Internacional per a l’e-
liminació de la violència envers
les dones. Sota el lema, ‘Corne-
llà posa la lupa contra la violèn-
cia masclista’, la iniciativa pretén
que tots els ciutadans facin una
revisió del seu comportament.

“Vivim en una societat pa-

triarcal en què hi ha molts ele-
ments que són subliminars, que
ens els posen sense adonar-nos-
en”, alerta García.

La regidora d’Igualtat afirma
que “estem caminant cap a una
societat igualitària, però encara
no hi som” i acaba remarcant
que “per aprendre quines són ac-
cions igualitàries i quines no
ens hi hem de fixar, hi hem de
treballar” i posar-no “les ulleres
morades”.

CONSCIENCIAR ELS JOVES
La lupa vol ser el símbol per aler-
tar la societat que, encara que
puguin semblar petits gestos o
fets quotidians, moltes situa-
cions són masclistes o, directa-
ment, agressions contra les do-
nes que cal erradicar. Per això
s’ha posat en marxa la campan-
ya de conscienciació social que es

difondrà a través de les xarxes
socials amb vídeos que ajudin a
assenyalar i detectar els diferents
tipus de violència masclista per
tal de poder-los prevenir.

Vídeos elaborats pels estu-
diants dels instituts de la ciutat,
ja que l’Ajuntament vol que
aquest missatge arribi especial-
ment als adolescents cornella-
nencs, per evitar que tinguin
comportaments masclistes. Per
això es parlarà de ciberviolència,
de violència sexual, de micro-
masclismes i de violències més
subtils però igualment lesives per
a les dones.

Però tot i centrar-se en
aquest col·lectiu, la lluita contra
la violència masclista és trans-
versal, per això també es repar-
tiran 25.000 bosses de pa amb el
lema de la campanya a tots els
forns de la ciutat.

Erradicar el masclisme
» El confinament es va saldar amb 62 casos de violència masclista denunciats, el doble que l’any passat
» ‘Cornellà posa la lupa’ és la campanya de l’Ajuntament per eliminar totes les actituds masclistes

Pau Massip Martori
CORNELLÀ

Imatges d’arxiu de les marxes comarcals d’anys anteriors. Fotos: Daniel Martínez i Igualtat Cornellà
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Difícil de digerir el si-
lenci que va sentir el

Mosso que va abatre
Younes i que es va quedar immòbil, es-
perant una detonació que el mataria.
“He reviscut milers de vegades aque-
lla escena”, explica. Té malsons, in-
somni i estrès posttraumàtic. No ha es-
tat indemnitzat ni condecorat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El meu profe: Arribes
tard cada dia.

Jo: És que em faig càrrec
d’una persona amb dependència (que
està en fase terminal!) i els matins són
molt complicats.
El profe: OK, et suspendré per l’assis-
tència.
Es que me tengo que reír.

@claroclarinete_

Per als qui creuen que
ser al carrer més tard de

les 22h és sinònim de
vida dissoluta: hi ha parelles que no
conviuen, però de vegades volen sopar
i dormir juntes; hi ha persones que sur-
ten a córrer o a voltar després d’haver
posat els fills al llit. Només dos exem-
ples. Bon dia!

Fugiu de la idea que
amb certa llengua “ar-

ribes a més gent” perquè
molt sovint és un error. L’objectiu d’un
comunicador és arribar a cert públic,
que mai no es correspon amb tota una
comunitat lingüística i, per tant, ha de
triar la llengua més adient al públic, no
la més parlada.

@apuente@lluciaramis@andreajvilloria

La lupa

La regió metropolitana de Barcelona realment
existent no està delimitada ni per fronteres na-
turals ni per una divisió administrativa clara.
El que la defineix és una realitat social i eco-

nòmica: la mobilitat de la població i la distribució en el
territori de les activitats socials i econòmiques. I és una
realitat viva i canviant. Ara, la pregunta inevitable és quin
efecte tindrà la pandèmia en aquesta realitat metro-
politana. Com serà la regió metropolitana després d’a-
quest terratrèmol pandèmic? Ara mateix, enmig de la
segona onada de la pandèmia, és difícil saber-ho amb
claredat. Però algunes coses sí que hem anat veient. 

La primera, i potser la més important, és l’atura-
da abrupta d’un dels sectors econòmics que més pes
havia guanyat en les darreres dècades: el turisme. Pràc-
ticament tots els sectors econòmics estan patint la cri-
si. Però el turisme, i totes les activitats que ha anat ali-
mentant els darrers anys, ho és especialment. Això té,
evidentment, un gran cost en llocs de feina, és clar.
Després de les víctimes de la Covid, la principal feri-
da que deixarà la pandèmia són, sense dubte, l’atur
i la pobresa que pot generar.

Però tot això està deixant, també, ferides físiques
a les ciutats: hotels tancats i barrats. Carrers i espais
urbans buits i desolats. Comerços amb les persianes
abaixades i els cartells de traspàs. La ciutadania, que
havia estat desplaçada dels llocs de més intensitat tu-
rística, ha canviat ja els hàbits i difícilment recuperarà
l’espai buit que deixa el turisme a llocs com la Ram-
bla de Barcelona o el barri Gòtic si no hi ha inter-
vencions públiques ambicioses. 

A banda de l’aturada del turisme, un altre efecte
que cal mirar atentament és la generalització del te-
letreball. No sabem què en quedarà després de la pan-
dèmia, de tot això. Però és raonable pensar que hi pot
haver un cert interès, per part de les empreses i ins-
titucions i per part dels treballadors i treballadores que
ho puguin fer, de mantenir el teletreball totalment o
parcialment. Això deixarà moltes oficines, i espais re-
servats a oficines, buits a les ciutats. Caldrà una re-
acció ràpida dels responsables polítics per evitar l’a-
bandonament i la degradació d’aquests espais i per afa-

vorir el seu reciclatge com a habitatges, de tal mane-
ra que es pugui contribuir a pal·liar el problema de
manca d’habitatge que patim. 

Però el teletreball no només deixarà oficines bui-
des: també redueix la mobilitat de la població. I en el
mitjà termini podria contribuir a expandir les fronte-
res de la regió metropolitana. Perquè si has d’anar a tre-
ballar a Barcelona un dia o dos a la setmana, en lloc de
cinc, és més fàcil plantejar-se anar a viure més lluny.
Això pot tenir un cert efecte de reequilibri de la població.
I si va acompanyat de polítiques actives que ho afavo-
reixin podria alterar de manera substancial i positiva

el que entenem per regió metropolitana. Això no pas-
sarà immediatament, però potser en uns anys haurem
canviat el concepte i pràcticament tot Catalunya serà,
de facto, regió metropolitana de Barcelona. 

Aquesta perspectiva no hauria d’espantar ningú:
al contrari. Una regió metropolitana ampliada hau-
rà de ser necessàriament més policèntrica. I haurà de
pensar-se amb la mirada posada a l’equilibri territo-
rial i la qualitat de vida de tothom. Potser viurem dià-
riament en espais de proximitat i no ens haurem de
moure tant (la ciutat dels 10 minuts, que en diuen a
París). Però estarem connectats en xarxa amb un es-
pai social, cultural i econòmic molt més gran.

Tots aquests reptes, que han estat ben identificats
per urbanistes, geògrafs i economistes, necessiten res-
postes polítiques i impuls públic. I tenim un cert pro-
blema de desencaix institucional. Perquè l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona només cobreix 36 munici-
pis i 3,2 milions d’habitants, quan la metròpoli real
està conformada, almenys, per 164 municipis i més
de 5 milions de persones. A Madrid la regió metro-
politana coincideix força amb els límits de la comu-
nitat autònoma i, per tant, el govern metropolità està
clar quin és. Però a Catalunya aquesta coincidència
encara no es dona. Si l’AMB és massa petita, i la co-
munitat autònoma massa gran, potser el que cal és re-
formar la primera i convertir-la en un òrgan molt més
ampli, que cobreixi almenys els 164 municipis. No-
més si ens dotem dels instruments polítics i institu-
cionals necessaris podrem afrontar els reptes que ens
planteja aquesta pandèmia. 

Potser en uns anys pràcticament
tot Catalunya serà, de facto, 

regió metropolitana de Barcelona

per Jordi Muñoz

La metròpoli després de la pandèmia
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La PAH de Cornellà demana 
aturar tots els desnonaments1

2
Balmón ofereix espais a Salut
per fer cribratges massius a Cornellà

Calendari intens per al 
CB Cornellà després del coronavirus

Cornellà controlarà l’aforament 
del cementiri per Tots Sants

El coronavirus no aconsegueix frenar 
la Mostra de Còmic de Cornellà

El + llegit líniacornellà.cat
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A les xarxes

@nanisimo: La administración de Trump
da a Biden como ganador aparente de las
elecciones y da comienzo formal a la tran-
sición de poder.

@tv3cat: Segons els càlculs de la Genera-
litat, 175.000 catalans podrien rebre la va-
cuna de Pfizer abans del març. Els primers
serien sanitaris i gent gran de residències.

#PlaDeVacunació

@Fakerragut: Si aquest home duia un
braç en cabestrell i una bossa a l’altra, com
s’ho va fer per córrer cap a la policia amb
un “ganivet de grans dimensions” a la mà?

#UnTretAL’Abdomen #TrumpCedeix

Safata d’entrada

CCOO de Catalunya ha posat en
marxa el projecte Portes Violetes,
que té com a objectiu principal que
els nostres locals esdevinguin un
punt de referència i de confiança
per a les dones que pateixen vio-
lència masclista, un lloc segur on
les dones esdevinguin subjectes de
les seves decisions i on trobin
una porta violeta per on poder
trencar amb les violències, res-
pectant en tot moment, des d’un
model d’abordatge ecològic, les se-
ves necessitats.

Aquest programa és un valor
afegit a l’hora de reforçar el que
oferim a les dones en situació de
violències masclistes i que s’a-
drecin a nosaltres. Volem funcio-
nar com a nexe d’unió entre les do-
nes afectades per la violència mas-
clista i els recursos disponibles de
cada territori per facilitar que pu-
guin tenir accés a atenció jurídica,
psicològica, sanitària i policial.
També volem ser referent en l’a-

Portes violetes als locals de CCOO
per Lluïsa González (CCOO)

bordatge de l’assetjament sexu-
al a la feina i, per aquest motiu,
treballarem en xarxa amb totes
les nostres organitzacions.

Es tracta de convertir els
nostres locals en un referent de
confiança per a les dones que
ofereixi informació, orientació
i acompanyament, contactes
amb els recursos i serveis del
territori, punts d’informació
generalista o assessorament en
temes laborals (especialment en
matèria d’assetjament sexual i
per raó de sexe) i que serveixi de
punt de la xarxa de recursos i
serveis de referència al territo-
ri, com a contacte d’emergèn-
cia en cas de tractar-se d’una si-
tuació de risc.

Les seus de CCOO esdeve-
nen un espai més de la xarxa de
recursos de Catalunya i se su-
men a la lluita per una vida
lliure de violències masclistes.
Aquest projecte forma part del
model d’atenció integral que
estem implementant a CCOO de
Catalunya.

Enguany més que mai el
25 de novembre és una data
que esdevé un altaveu per de-
nunciar i visibilitzar les vio-
lències masclistes. Unes vio-
lències que tenen una dimen-
sió global, són estructurals i
suposen un motiu d’alerta
constant per a tota la societat,
institucions i organitzacions
de tots els àmbits.

Els semàfors

La Xarxa de Cornellà per la
República critica l’alcalde

Antonio Balmón perquè no ha
portat al Ple les agressions que

van patir alguns dels
participants a la marxa de cotxes
que es va fer l’1 d’octubre per
commemorar el referèndum.

pàgina 8Antonio Balmón

L’informe del Síndic de Greuges
de la ciutat, Joan Barrera, que 

va presentar en un Ple
extraordinari el 3 de novembre,
torna a posar sobre la taula les

dificultats per accedir a
l’habitatge que pateixen molts

veïns i veïnes de la ciutat. 
pàgina 10Síndic de Greuges

El passat dia 20 es va confirmar
que la temporada que ve

Claudia Soriano, un dels joves
valors del planter del Basket
Almeda, provarà l’aventura
universitària als Estats Units. 
La base jugarà a les Huskies de
la Northeastern University. 

pàgina 20Claudia Soriano
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Les millors
perles

Es contagia i les companyes de pis la volen fer fora. És Elena
Cañizares: fins al diumenge no n’havíem sentit a parlar i aviat

l’oblidarem, però aquests dies està en boca de tothom, també
dels mitjans. Periodisme amb fils de Twitter i converses privades.

Roben un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Sant Feliu de Guíxols. Ho ha avançat SER

Catalunya, que ha apuntat que el lladre només pot haver
estat un policia amb accés a la clau de la caixa forta.

Costa imaginar-se que l’expressió “suar tinta” pugui ser literal.
Però Rudy Giuliani, l’advocat de Donald Trump i exalcalde

de Nova York, ho ha fet possible. Fa uns dies, en una roda de
premsa, el tint dels cabells li va començar a regalimar per la cara.

El compte oficial del Papa Francesc fa likea la foto
pujada de to d’una model brasilera a Instagram. De

seguida, el Vaticà diu que està investigant què ha passat.
Ella afirma, contenta: “Almenys aniré al cel”.

LA FOTOper Anna Utiel Jordi Bataller / ACN

Tribuna

Garantir l’accés a l’habitatge és garantir un
espai de seguretat i dignitat per a moltes
famílies. Una de les causes que pot in-
crementar la pobresa i el risc d’exclusió

social, fins i tot per a persones que tenen feina, és
un preu de l’habitatge molt alt. També un dels im-
pediments per a l’emancipació de les persones jo-
ves és la dificultat d’accedir a un habitatge, fet que
endarrereix l’edat per tenir fills i fer un projecte vi-
tal propi. Per això és tan important que les admi-
nistracions posem les eines necessàries per ga-
rantir-ne un accés estable i a un preu accessible.
Sense això, altres polítiques
de lluita contra la pobresa i ex-
clusió no poden tenir èxit, per-
què l’habitatge és la peça clau
de l’estat del benestar. 

És urgent que les adminis-
tracions garanteixin l’accés a
un habitatge amb el desenvo-
lupament de polítiques públi-
ques a favor de qui més ho ne-
cessita i que exigeixin que els
grans tenidors assumeixin tam-
bé la seva responsabilitat so-
cial. Als bancs, com a grans te-
nidors, els hem d’exigir el re-
torn dels diners amb què els
vam rescatar el 2008. És im-
portant que la ciutadania ex-
igim aquest retorn, especial-
ment en un moment tan com-
plicat com el que vivim, arran
de la pandèmia, on moltes fa-
mílies han vist reduïts els seus
ingressos i fins i tot els han vist
desaparèixer. No volem més fa-
mílies vulnerables expulsades de casa seva sense
una alternativa.

Dos bons exemples són les mesures impulsades
des del govern català i el Parlament de Catalunya
recentment: la Llei de regulació del preu dels llo-
guers i el retorn social del rescat bancari a través
de la Sareb o “banc dolent”. Accions que pretenen
millorar les condicions d’accés a l’habitatge i can-
viar d’arrel la problemàtica. Dues mesures en de-
fensa de la ciutadania, com també ho és el decret
llei urgent per frenar els desnonaments aprovat pel

govern català aquest mes de novembre. Accions va-
lentes, malgrat ser conscients que les nostres
competències en la matèria són limitades. Perquè
qui tindria la clau a les seves mans, el govern es-
panyol, no ho fa.

Davant d’un mercat que expulsa moltes famí-
lies, desenvolupar polítiques de tinença alternati-
va d’habitatge per garantir-ne l’accés a tota la po-
blació ajuda a donar resposta a les necessitats de
col·lectius més vulnerables davant el mercat, com
les persones joves o els col·lectius en risc d’exclu-
sió social. Col·lectius que són expulsats pel mercat

tradicional. I aquí el paper del món local és clau.
Hem creat legislació i iniciatives que cerquen al-
ternatives al desnonament, com la mediació o for-
çar acords amb bancs i fons d’inversió per oferir llo-
guer social, fet que s’està donant ja en molts casos
de desnonaments durant aquests mesos.

Els governs republicans estem compromesos
amb la defensa del dret a l’habitatge digne i, per
això, des dels nostres espais de governança, im-
pulsem i defensem polítiques com l’ajuda a la re-
habilitació, posem a disposició solars en règim de

cessió d’ús per a la construcció d’habitatges co-
operatius en règim de lloguer social, treballem con-
juntament amb entitats socials per adquirir habi-
tatges i posar-los a disposició de qui més ho ne-
cessita i establim plans per rejovenir el centre del
municipi amb projectes de masoveria urbana, es-
pecialment destinats a persones joves.

A Sant Feliu de Llobregat, on governa Esquer-
ra, el compromís és clar. La competència recau en
la Regidoria de Dret de l’Habitatge. En aquest any
i mig de mandat, s’ha finalitzat la promoció de 16
habitatges de protecció oficial en règim de llogu-

er assequible i s’ha signat una
escriptura amb la Fundació
Família i Benestar, que atorga
el dret de superfície que possi-
bilitarà la construcció de 90 ha-
bitatges de protecció oficial,
amb serveis per a la gent gran.
I en aquesta línia d’impulsar
nous models d’accés a l’habi-
tatge, s’ha signat un conveni
amb Sostre Cívic per a l’elabo-
ració d’un estudi sobre la via-
bilitat econòmica i jurídica de
la constitució d’un dret tem-
poral per la promoció d’habi-
tatge cooperatiu en règim de
cessió d’ús.

Més recentment s’ha apro-
vat una bonificació del 50%
de l’IBI als habitatges destinats
a la mediació en el lloguer so-
cial, els habitatges d’inserció, i
els habitatges de protecció ofi-
cial en règim de lloguer, sot-
mesos a una renda per sota del

preu de mercat. També, per tal de consolidar l’O-
ficina Local d’Habitatge i transformar les polítiques
d’habitatge cap a una mirada més social, s’ha in-
corporat una persona tècnica d’habitatge amb
una relació transversal amb els Serveis Socials de
l’Ajuntament.

Queda demostrat, doncs, el compromís d’Es-
querra Republicana i dels seus representants
amb el dret a l’habitatge digne, amb la lluita con-
tra les desigualtats socials i, en definitiva, a favor
de l’estat del benestar.

per Jordi Albert (diputat d’ERC al Parlament) i Oriol Bossa (ERC Sant Feliu de Llobregat)

L’habitatge, peça clau
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@mirodavid: És un error demanar als mit-
jans que no publiquin esborranys del Go-
vern. Si tenen un problema de comunicació
o de lleialtat interna no és culpa dels mitjans.

@17Mn: Si l’única forma que tens de con-
tenir algú que creus que pot ser un “perill
públic” és fotre-li un tret, potser no estàs
capacitat per formar part d’un cos policial.

@paullonch: Seria molt interessant saber
quins magistrats del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) han estudiat
a escoles que segreguen per sexes.

Flaixos

Tribuna

Afrontar el problema de l’habitatge –sigui en rè-
gim de lloguer o l’accés a la seva propietat–des
del prejudici ideològic és el més comú i també
la millor manera de no aportar-hi cap remei efec-

tiu. Per a uns, els de tarannà liberal, el mercat ja posarà tard
o d’hora les coses a lloc. L’antecedent més remarcable d’a-
quest tipus de fracàs és la normativa de liberalització del
sol que va promoure el govern conservador de José Ma-
ría Aznar a la segona dècada dels noranta. 

La combinació d’aquella normativa liberalitzadora, més
la progressiva baixada del tipus d’interès que facilitava en
extrem l’accés al crèdit, sumant-hi d’afegit una banca que
va deixar de fer els deures, va posar en marxa una espiral
de pujada de preus dels immobles que va fer entrar tota Es-
panya, Catalunya inclosa, en una bogeria del totxo que ja
no s’acabaria fins a l’explosió de la bombolla immobilià-
ria a finals de la primera dècada del segle XXI. 

Tothom que va poder va participar d’aquella orgia de di-
ners vinculats a la construcció de vivenda (o de les trans-
missions dels habitatges de segona mà aprofitant la puja-
da de preus). Les administracions es finançaven via re-
qualificacions i impostos –plusvàlues, actes jurídics docu-
mentats, etc.– i qui podia –també el ciutadà comú–espe-
culava. Ens convertírem en un país d’especuladors sota la
lògica de “els pisos no baixaran mai de preu”. El mercat va
petar quan tancàvem i la bombolla va rebentar empastifant-
ho tot. Els pisos van baixar de preu, però no fins a on ho ha-
guessin fet si s’hagués deixat actuar el mercat. L’estat va sor-
tir al rescat de caixes i bancs, arruïnats per la seva mala ges-
tió del risc immobiliari, i es va estabilitzar el preu dels ha-
bitatges de manera artificial. Es van salvar els estalvis de mol-
ta gent fent-ho, però a costelles de les noves generacions,
que veien com els salaris quedaven estancats i sortíem de
la crisi devaluant el preu del treball mentre es mantenia o
tornava a pujar artificialment el preu dels habitatges.

Des de l’esquerra les coses tampoc han estat millor. Bar-
celona, per exemple, deixant de banda un únic mandat de
Xavier Trias, sempre ha estat en mans de projectes polí-
tics anomenats progressistes. I la ciutat, com totes les al-
tres, també va decidir nodrir-se de l’especulació i la trans-
formació d’algunes zones. Lluny d’incorporar una oferta
rellevant d’habitatge públic, sempre es va mostrar còmo-
da amb el trinomi especulació-construcció-recaptació.
Diguem que el que ha diferenciat les polítiques de dretes
de les d’esquerres, també actualment, ha estat senzillament
que mentre els primers no s’han amagat mai de conside-
rar l’habitatge com un bé qualsevol i, per tant, subjecte a
l’apetit del mercat, l’esquerra ha dit una cosa però, a l’ho-

ra de la veritat, ha fet i s’ha comportat exactament de la ma-
teixa manera.

Malgrat que tot això sigui prehistòria, el cert és que
n’hem après poca cosa. Tant és així que vam deixar perdre
la darrera oportunitat de gaudir d’un bon parc d’habitat-
ge públic per destinar a lloguer amb els milers i milers de
vivendes que van acabar en mans de l’estat amb la fallida
de les caixes, més les que els bancs encara mantenen. Així
que, fet i fet, estem molt pitjor que no pas estàvem.

A hores d’ara ja són només quatre els que neguen que
la vivenda és un gran problema, tot i que els trets que es
disparen per posar-hi solució no acaben d’encertar-la. Un
exemple és la darrera llei de limitació dels preus del lloguer.
Ja s’ha vist que, pocs mesos després de la seva aprovació,
el que ha acabat passant és que s’ha reduït l’oferta dispo-
nible i han pujat els preus. De la mateixa manera, la vivenda
en propietat en algunes zones ja està fora de l’abast de la
majoria de ciutadans, particularment del jovent castigat amb
salaris baixos i poques o gens expectatives que aquests mi-
llorin a curt i a mitjà termini.

Així doncs, què fem? El primer que hauríem d’enten-
dre és que Barcelona i l’àrea metropolitana, i fins i tot una
mica més enllà, haurien de ser vistes com un conjunt in-
separable. Cal veure el mapa com un contínuum i, per tant,
renunciar a les solucions autistes de municipi per muni-
cipi. Però això no seria suficient. El segon pas rau en la ne-
cessitat de disposar d’un gran parc d’habitatge públic. I això
passa per comprar-ne i construir-ne. Tampoc en això s’es-
tan fent els deures.

Una altra solució seria legislar de manera valenta so-
bre els límits de l’especulació immobiliària. Aquí els mar-
ges són estrets, per les directives comunitàries, però ja que
el problema no és només local i és el mateix a les grans con-
urbacions europees –Madrid, Londres, París, Berlín,
etc.–, potser aniria sent hora de situar l’habitatge fora de
la mà invisible del mercat i atrevir-se a marcar els límits que
estem disposats a suportar en l’especulació –que no in-
versió– d’arrel immobiliària.

Les fórmules per aconseguir-ho obligarien a canviar un
munt de legislació, però sembla raonable pensar que, en en-
torns d’inflació controlada, la rendibilitat de les inversions
en totxo residencial hauria de limitar-se. Però no sembla que
les coses hagin d’anar per aquí. Ni tenim parc públic d’ha-
bitatge ni hi ha la voluntat i tampoc la capacitat de posar lí-
mits a l’especulació. I això darrer, amics i amigues, també
val per a tots nosaltres. Perquè un altre problema, i no me-
nor, quan parlem d’habitatge és l’especulador en potència
que tots i cadascun portem a dins de nosaltres mateixos.

El que ha diferenciat les
polítiques de dretes de les

d'esquerres, també
actualment, ha estat que
mentre els primers no
s'han amagat mai de
considerar l'habitatge

com un bé qualsevol i, per
tant, subjecte a l'apetit del
mercat, l'esquerra ha dit
una cosa però, a l'hora de
la veritat, ha fet i s'ha
comportat exactament 
de la mateixa manera

“

“
per Josep Martí Blanch

Especuladors: ells i també nosaltres
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Ciutat

MOBILITAT4La Guàrdia Urba-
na ha posat més de mig miler de
multes a conductors de patinets
elèctrics des de principis d’any.
Els agents han obert 512 expe-
dients sancionadors per circular
més d’una persona en un patinet
(110), anar sense casc homologat
(73), conduir de forma negligent
(64), fer-ho amb auriculars (62),
fent servir el telèfon mòbil (50)
o per la vorera (48).

Des de l’Ajuntament expli-
quen que els agents de la Guàrdia
Urbana mantindran els controls
per garantir que compleixen les
normes de circulació els usuaris
de vehicles de mobilitat personal
com bicicletes, patinets elèctrics,
plataformes amb rodes i ginys
sense motor. El consistori reco-
neix que aquests vehicles faciliten
la mobilitat i fomenten un trans-
port sostenible a les ciutats, però
també adverteixen que poden
arribar a ser perillosos per als seus
conductors i per als vianants.

Per això, el govern d’Antonio
Balmón també planteja que els
usuaris de bicicletes i patinets
elèctrics hagin d’obtenir una lli-
cència administrativa per circu-
lar per la ciutat. El consistori as-
segura que ho proposa per ga-
rantir la seguretat viària i la pro-
tecció dels conductors i de la res-
ta d’usuaris de la via pública.

L’Ajuntament admet que la
legislació només reclama una
llicència per als vehicles de mo-
tor, però farà arribar la seva
proposta a la DGT i al Ministe-
ri d’Interior.

Anar més d’una persona al patinet és la principal infracció. Foto: Alèxia Vila/ACN

Més de mig miler de multes 
a patinets elèctrics aquest any
» La Guàrdia Urbana fa controls per garantir la seguretat dels vianants
» El consistori proposa crear una llicència per conduir patinets o bicis

Política | Esquerra escull la nova executiva local del partit
El regidor Carles Alemany és el nou president de la secció local d’Esquerra Republica-

na. Els militants van escollir la nova direcció del partit el 7 de novembre, en una assem-
blea que es va celebrar telemàticament després d’haver-se de posposar per la Covid.

MULTAT PER ANAR
BEGUT I PER L’AUTOVIA

4Els Mossos van denunciar
un home que anava amb
patinet per l’autovia a Cor-
nellà. Els agents es van tro-
bar l’home al voral i, en fer-
li la prova d’alcoholèmia, va
donar 0,87 mg/l per aire
espirat. A més, també el
van denunciar per incom-
plir el toc de queda, ja que
és veí de l’Hospitalet.
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L’Ajuntament ofereix locals
municipals per fer cribratges

CORONAVIRUS4L’Ajuntament
ha demanat al Procicat que,
quan s’arribi al segon tram de la
desescalada, l’àmbit de limitació
de moviments territorial durant
el cap de setmana sigui l’àrea
metropolitana i no el comarcal,
tal com està previst.

El consistori fa aquesta pro-
posta perquè considera que és
un “espai més real d’intercon-
nectivitat social, econòmica i de
relacions personals”, ja que si es
manté la limitació comarcal, els
cornellanencs no podran anar ni
a Barcelona ni a l’Hospitalet.

Per altra banda, el consisto-
ri també ha fet arribar a Salut
una carta on ofereix espais mu-
nicipals i treballadors de l’A-
juntament per si cal fer cribrat-
ges massius a la ciutat, com els
que es van fer en diversos barris
durant l’estiu.

Els treballadors podrien fer
qualsevol tasca que les autoritats
sanitàries els encarreguessin, com
per exemple fer els tests, facilitar
els resultats als ciutadans que
s’hagin fet la prova o informar-los
sobre les mesures que han de
prendre si estan contagiats.

Critiquen Balmón per no dur
al Ple les pedrades de l’1-O

POLÈMICA4La Xarxa de Cor-
nellà per la República critica l’al-
calde Antonio Balmón perquè
no ha condemnat els atacs que
van patir alguns dels participants
en la marxa lenta de cotxes que es
va fer a la ciutat per commemo-
rar el referèndum de l’1 d’octubre.

El col·lectiu es va posar en
contacte amb el batlle per dema-
nar-li que la qüestió es debatés al
Ple i que hi hagués un “posicio-
nament explícit i clar” dels dife-
rents partits. Balmón els va res-
pondre mostrant la seva “preo-
cupació i rebuig” pels atacs, però

assegurant que intentarà “no
contribuir a incrementar el po-
tencial amenaçador d’aquesta i al-
tres factures” en recordar les
queixes d’uns altres veïns per la
crema de fotos del Rei en una al-
tra manifestació.

La Xarxa considera que l’al-
calde adopta “una posició d’e-
quidistància inadmissible” amb
aquesta resposta, que creuen que
equipara “veïns de Cornellà pa-
cífics i persones violentes”, i de-
fensen que no es pot ser equidis-
tant amb “l’escalada de la vio-
lència del feixisme”.

L’oposició vota en bloc contra
els pressupostos municipals
ECONOMIA4Tots els partits de
l’oposició van votar en contra del
pressupost municipal que el go-
vern de PSC i comuns van pre-
sentar al Ple d’octubre i que van
tirar endavant gràcies a la ma-
joria absoluta que ostenten.

Esquerra, el principal grup de
l’oposició, considera que són
uns pressupostos continuistes
que no recullen les necessitats
sobrevingudes per la crisi social
i econòmica de la Covid. Els re-

publicans van proposar reduir
l’IBI i altres impostos municipals
així com crear un Pla de xoc per
al sector comercial i econòmic de
la ciutat.

Ciutadans també va posar
sobre la taula unes idees similars
i va proposar una “baixada ge-
neral d’impostos, taxes i preus
públics” i un paquet d’ajudes di-
rectes a restauradors, autònoms
i comerç local per tal de superar
el pitjor sotrac de la pandèmia.
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La PAH exigeix a Balmón
que aturi els desnonaments

PROTESTA4La PAH va orga-
nitzar una manifestació davant
de l’Ajuntament l’11 de novem-
bre per reclamar al govern d’An-
tonio Balmón que aturi tots els
desnonaments que estan en
marxa a la ciutat.

Més d’una trentena de per-
sones van demanar al consistori
que apliqui la llei 24/2015, que
dona eines als ajuntaments per
multar els bancs i els fons d’in-
versió que no vulguin oferir un
lloguer social a les persones
que no poden pagar els preus de
mercat del lloguer. Aquesta ma-
teixa norma també permet ex-
propiar els pisos per un perío-
de de deu anys si els grans pro-
pietaris d’habitatge no accepten
negociar amb les famílies sen-
se recursos a qui volen expulsar
de la seva llar.

Des de la plataforma expli-
quen que l’Ajuntament està co-
metent una “vulneració flagrant
de la llei” perquè no aplica aques-
ta norma, que permetria frenar
l’impacte de la crisi i el nombre de
desnonaments a la ciutat. Davant
del que consideren una “falta de
voluntat política” del govern de
Balmón, l’entitat ha presentat
una instància al consistori per re-
clamar una reunió amb l’alcalde
perquè els expliqui com pensa
afrontar la crisi d’habitatge que
afronta la ciutat.

La mateixa llei també preveu
la cessió de les competències a la
Generalitat si l’Ajuntament no
pot complir-la, una opció que la
plataforma posa sobre la taula
davant “la ineficàcia del govern
d’Antonio Balmón per frenar
els desnonaments”.

INFORME4“Persisteixen les pro-
blemàtiques vinculades al dret a
l’habitatge”. És una frase que es
pot llegir a l’informe sobre l’ac-
tivitat duta a terme per l’oficina
del Síndic de Greuges de Corne-
llà durant el 2019. El Síndic,
Joan Barrera, va presentar-lo
en un Ple extraordinari que es va
celebrar el 3 de novembre i que
va servir per tornar a posar sobre
la taula els problemes que tenen
molts cornellanencs i cornella-
nenques per poder accedir a un
habitatge digne.

En el document, el defensor
dels ciutadans destaca la feina que
està fent el consistori a través de
l’Oficina Local d’Habitatge i del
Fons de lloguer social, però re-
marca que “la resposta és insufi-
cient” per tal de garantir “un
dret que és essencial pera  la
vida de les persones, especial-
ment les que viuen en una situa-
ció de precarietat”.

En l’informe, Barrera estira les
orelles a totes les administra-
cions i recorda que les compe-
tències per garantir aquest dret
“promovent habitatge de lloguer
social i accessible” són de la Ge-
neralitat i del govern de l’Estat.
Però també considera que el go-
vern d’Antonio Balmón hauria
d’ajudar els ciutadans amb “me-

sures d’acompanyament i d’in-
formació per donar a conèixer els
drets dels afectats i els mecanis-
mes d’ajut previstos en la nor-
mativa”.

CONTROLAR ELS LLOGUERS
Per al Síndic, “la vessant més dra-
màtica” de la crisi de l’habitatge
que hi ha a la ciutat són els des-
nonaments. A més, també re-
corda que “la realitat de l’habi-
tatge a Cornellà té altres dimen-
sions que no poden quedar al
marge” i recull els casos de fa-
mílies que viuen en habitacions,

on sovint se sumen “condicions
d’extrema fragilitat i pagant uns
preus desorbitats”. També des-
taca els problemes dels joves per
independitzar-se i la situació de
precarietat laboral que pateixen.

Barrera també lamenta que
no hi hagi “mecanismes efica-
ços que permetin un control
efectiu dels lloguers en aquells
punts on la pressió alcista col·li-
siona amb la preservació del
dret a l’habitatge”, una mesura
que Esquerra va presentar al
Ple de setembre i que PSC i Ciu-
tadans van rebutjar.

Considera que la resposta de l’Ajuntament al problema és “insuficient”. Foto: Arxiu

El Síndic constata els problemes
d’accés a l’habitatge a la ciutat
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Van sortir al mercat labo-
ral amb la crisi econò-
mica del 2008. Dotze
anys després, quan tot

just començaven a viure amb cer-
ta normalitat, han d'enfrontar-se a
una nova crisi, aquest cop sanitària. 

Ser jove avui dia no és senzill.
“Tenim la sensació de viure en una
espècie d’apocalipsi en la qual res
va bé”, explica el president del
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), Guille Chirino.
Es refereix a la múltiple crisi que
les persones  d’entre 16 i 34 anys
estan vivint actualment: econò-
mica, ecològica, sanitària, laboral,
residencial... 

IMPOSSIBLE EMANCIPAR-SE
En el cas de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, totes aques-
tes problemàtiques tenen una
expressió cruenta, però el pro-
blema residencial pren una di-
mensió encara més dura que a la
resta de Catalunya. L’habitatge
s’ha convertit en un tema central
en les converses d’un jovent que
té la mateixa edat que els seus pa-
res quan aquests es compraven la
primera casa. En el seu cas, però,
i a diferència dels seus progeni-
tors, la idea de tenir un habitat-
ge propi s’ha convertit en moltes
ocasions en un somni. 

Semblen paraules exagerades,
però les xifres no enganyen. En un
estudi publicat pel mateix CNJC el
passat mes d’octubre, es demostra
que cada cop són menys els joves
que s’emancipen. Mentre que l’any
2008 el 32% de les persones me-
nors de 29 anys s’havien inde-
penditzat, ara només ho fan el
24%. L’edat d’emancipació a Ca-
talunya se situa, de fet, als 29
anys, mentre que en altres països,
com per exemple Dinamarca o
Suècia, aquesta xifra gira entorn
dels 20 anys, segons dades de la
Comissió Europea.

L’ATUR I ELS SOUS BAIXOS
Gran part d’aquesta realitat té re-
lació amb l’atur juvenil que re-
gistra Catalunya: mentre que el
2008 se situava al 12,4%, avui gai-
rebé 19 de cada 100 joves estan a
l'atur. Així mateix, els sous tam-
bé resulten determinants per ex-
plicar els motius pels quals els jo-
ves no s’emancipen. El 2010 el sou
mitjà brut d’un jove de 25 anys era
de 1.176 euros, mentre que el
2017 ja només era de 931. 

Amb tot, si hi ha un motiu
principal pel qual els joves de l’à-
rea metropolitana de Barcelona
no abandonen la llar familiar és
el preu dels pisos i la dinàmica
abusiva del sector immobiliari.
“La Unió Europea recomana que
el sou que una persona destini a
pagar la casa giri al voltant del
30%, però actualment aquest
llindar no es compleix en el cas
del jovent, que paga molt més per
l’habitatge”, explica Chirino. 

Al territori metropolità, els
preus dels pisos se situen al voltant
dels 850 euros, més de 100 euros
per sobre de la mitjana catalana.
Aquest fet comporta que, si una
persona jove assalariada volgués

viure sola, hauria de destinar pràc-
ticament tot el seu sou al lloguer.
A la pràctica, els joves dediquen
més del 50% a pagar el pis. En el
cas de la compra d’immobles la si-
tuació és una mica diferent, ja que
segons dades del CNJC els joves
destinarien el 75% del seu sou a pa-
gar la hipoteca si visquessin sols.

NI DE COMPRA NI DE LLOGUER
En aquest sentit, el Javi, un jove
de 25 anys de Sant Fost de Camp-
sentelles que actualment viu a

casa dels seus pares, explica que
ell directament s’ha plantejat
comprar un pis perquè “al final la
hipoteca et surt més barata”. Ho
vol fer sol i per això no té cap
mena d’esperança de trobar un
lloc al municipi on ha nascut i on
el preu del lloguer ronda els 829
euros. Una cosa gens estranya, ja
que el 76% dels joves afirmen que
l’habitatge els impedeix viure allà
on han nascut. “A Martorelles o a
Mollet hi ha pisos més vells i són
més barats, però fins i tot així en-

cara ara no puc plantejar-me
marxar de casa dels meus pares,
perquè una entrada d’hipoteca
ronda els 40.000 euros”, diu el
Javi, el qual explica que el seu sou
és de 1.200 euros mensuals i que,
en el seu entorn, “algú de 25 anys
que guanya això és el ric de la co-
lla”. “Però si pagues 800 euros per
un pis, què et queda per viure?”,
reflexiona. 

“Jo he volgut marxar de casa
des que vaig tornar d’Erasmus
amb 21 anys, però plantejar-me

fer el pas no ho he fet fins ara...
Malgrat que sé que fins que no
pagui el crèdit del cotxe que ne-
cessito per treballar i que s’acaba
d’aquí a dos anys i mig no podré
prendre la decisió d’una manera
realista”, explica. Tot i que sap
que podria compartir pis, ell vol
“independitzar-se del tot”. Per
ara, amb els seus pares hi viu bé. 

En moltes ocasions s’ha estig-
matitzat la joventut metropolita-
na per no independitzar-se, però
el cert és que, com en el cas del

Per a molts joves, la idea de tenir un habitatge propi s'ha convertit en un somni. Foto: Albert Alexandre

Una persona jove que volgués viure sola a l’àrea metropolitana de Barcelona
hauria de dedicar pràcticament tot el seu sou al lloguer. De fet, només un 
de cada quatre catalans menors de 29 anys s’emancipen. Catalunya és una 

de les regions de tot Europa on marxar de casa dels pares costa més

Jove busca pis:
expulsats del mercat
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n La Diana fa tres anys que viu al
Raval de Barcelona. Ho fa amb la seva
parella en uns baixos de 39 metres
quadrats i afirma que el confinament
ha estat molt difícil perquè l’immoble
té poca llum. A més, tot i que ella està
treballant amb un contracte tempo-
ral, la seva parella ha entrat en un
ERTO. El mes de juny va rebre un bu-
rofax de l’empresa Vivenio en el qual
la instaven a renovar el contracte
amb una forta pujada de preu. Dels
520 euros que pagaven passaven a
pagar-ne 750 durant tres anys i, a
partir del quart any, el preu s’enfilava

fins als 1.000 euros. “Això és frau de
llei”, explica la Diana. “I tot això per un
pis amb problemes de calefacció i
unes plaques solars que ens van ven-
dre que mai han funcionat... Fins i tot
vam tenir una plaga de ratolins que
no em van solucionar i per la qual
vaig haver de comprar un gat”, diu. 

“L’única manera de seguir aquí
era assumir el preu, perquè trobar
un pis amb el meu contracte tempo-
ral i amb l’ERTO de la meva parella
era pràcticament impossible; to-
thom et rebutja”, lamenta. Ell va es-
tar molt nerviós durant unes setma-
nes, “buscant pis com un boig”, però
ràpidament va veure que no era via-
ble pagar entre 800 i 1.000 euros

per un pis nou, amb una fiança de
3.000 euros.

La parella havia llogat el pis a Sol-
via, la immobiliària del Banc Saba-
dell, però més tard el va comprar Vi-
venio. Amb tot, qui realment enviava
el burofax no era Vivenio sinó Az-
zam, el servei de gestió immobiliària
del fons voltor Azora. “Azzam és una
empresa que s’encarrega d’apujar els
preus dels pisos per guanyar comis-
sions”, relata la Diana.

Des de fa temps, la jove està vin-
culada al Sindicat de Llogateres i això
la va fer sentir apoderada respecte a

les grans firmes immobiliàries. “Vaig
mirar si a la finca hi havia més pisos
en la mateixa situació que nosaltres i,
quan vaig veure que era així, vaig de-
cidir organitzar el veïnat”, explica la
Diana. Davant d’això, Vivenio va con-
tactar amb ella i li va demanar que
“deixés les pressions”, oferint-li un
contracte de 675 euros durant tres
anys que mai es va concretar en res.
“Volen que fem un moviment en
fals”, alerta.   

El setembre es va allargar la prò-
rroga dels lloguers per la crisi sanità-
ria i fins al 31 de gener la Diana i la
seva parella seguiran pagant un
preu just. Després d’això hauran de
seguir lluitant per una vida digna.

39 m2 i ratolins

Javi, hi ha molts impediments per
poder abandonar la llar familiar,
sigui comprant o llogant.

LA JUNGLA IMMOBILIÀRIA
Quan l’Emma i l’Amaia, juntament
amb dues amigues més, van de-
cidir marxar de casa, van haver de
demanar als pares que les avales-
sin. Ara viuen en un pis al barri de
Gràcia de Barcelona pel qual pa-
guen 1.100 euros al mes i consi-
deren que gaudeixen d’una “si-
tuació privilegiada”. Tenen un pis
amb llum, quatre habitacions
grans i un menjador i cuina es-
paiosos. Reconeixen que en com-
paració amb amics i amigues se-
ves es podria dir que tenen una si-
tuació millor, però quan hi pensen
acaben per concloure que un mer-
cat immobiliari que fa que un
dret es converteixi en un privilegi
no funciona com hauria de fer-ho.

Després de tres anys han ha-
gut de renovar el contracte. “Al
principi ens oferien un augment de
1.000 a 1.100 euros i com que les
coses estan com estan vam voler
acceptar-ho corrents”, expliquen.
Va ser quan van rebre el nou full
de condicions que van començar
a sospitar. “Hi havia clàusules
molt abusives, com per exemple
que la immobiliària no s’enca-
rregaria d’arreglar cap desperfec-

te. Quan vam entrar en aquest pis
no estava en bon estat”, diuen fent
bona l’estadística del CNJC que
afirma que el 28,8% dels joves
viuen en pisos en mal estat i que
el 56% han viscut algun tipus d’a-
bús en els contractes.  

Molts menors de 30 anys des-
coneixen totalment com funciona
el mercat immobiliari quan s’en-
fronten al seu primer lloguer. Pi-
sos en mal estat, preus abusius,
contractes que queden fora de la
Llei d’Arrendaments Urbans, fian-
ces desorbitades... Segons explica
el CNJC, quan es tracta de perso-
nes joves, moltes immobiliàries o
propietaris decideixen no llogar-los
el pis –cosa que és una discrimi-
nació per raó de condició– o hi
veuen una oportunitat per poder
aplicar-los contractes abusius i
molt beneficiosos. “Hi ha un re-
refons de poder adult”, diu l’Em-
ma per afegir que, en el seu cas, el
pitjor moment va ser quan van ha-
ver de renovar el contracte.

En els mateixos termes s’ex-
plica el Marc, de 29 anys. “Em van
voler apujar el lloguer a través
d’una pròrroga d’un any, la qual
cosa és totalment il·legal perquè els
augments de la renda només es po-
den fer si firmes un contracte
nou”, detalla aquest jove que no ha
volgut donar el seu nom real per-

La taxa d’emancipació
a Catalunya ronda
els 29 anys i el 76% dels
joves que marxen de
casa dels pares afirmen
que l’habitatge els
impedeix viure allà 
on han nascut

què encara està en tràmits de ne-
gociació per no haver de marxar del
pis on ha viscut 7 anys. “No són
gens agradables les trucades amb
els propietaris, em violenten molt”,
afirma. En el seu cas, haver entrat
al Sindicat de Llogateres ha fet que
pugui afrontar més tranquil·la-
ment aquestes situacions. “Les
trucades em costen, perquè a nin-
gú li agrada haver-se de barallar,
però com que les preparo amb el
Sindicat estic molt més segur dels
drets que tinc”, conclou.

Tampoc ha volgut donar el
seu nom real l’Aina, de 25 anys,
perquè fa gairebé un any el seu cas
va aparèixer als mitjans de comu-
nicació i va tenir problemes amb la
immobiliària, que l’acusava de di-
famació. El seu cas explica a la per-
fecció la violència del mercat dels
pisos cap al jovent. “Amb la meva
germana llogo el pis on va viure el
meu avi durant més de 50 anys”,
relata. Tot i que amb el nou con-
tracte van començar pagant 450
euros durant el primer any, ja en
el segon els en van exigir 950. “Ac-
tualment fem feines d’economia
submergida i temps parcial men-
tre estudiem”, diu l’Aina. Quan no
van poder fer front als pagaments,
en plena fase de confinament a l’a-
bril, van haver de deixar de pagar
i ara la immobiliària els exigeix

4.000 euros de deute. “Volem
viure a l’Eixample de Barcelona, on
ha viscut la família tota la vida, però
ja des de fa temps viure aquí és im-
possible i hi ha molts desnona-
ments invisibles”, explica. 

ANGOIXA I SALUT
Aquestes històries posen l’alarma
sobre la situació del jovent en el
mercat de l’habitatge. A l’àrea me-
tropolitana el 48,1% de les perso-
nes menors de 34 anys afirmen
que han tingut problemes per
arribar a final de mes i, segons l’En-
questa a la Joventut de Barcelona
2020, un de cada quatre joves ha
tingut dificultats per pagar el llo-
guer a causa de la Covid. Són xifres
econòmiques que n’amaguen d’al-
tres igualment punyents: el 40,7%
dels joves s’han sentit angoixats en
els darrers dos anys per la seva si-
tuació econòmica; el 16,3% han ha-
gut de deixar els estudis o no han
pogut començar els que volien; el
13,8% han reduït el consum d’ali-
ments bàsics i el 10% han reduït o
endarrerit la compra de medicines
i, fins i tot, les visites al metge.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Gairebé un 30% dels
joves viuen en pisos en
mal estat i el 56% han
patit algun tipus d’abús
en els contractes. Un de
cada dos diu que ha
tingut problemes per
arribar a final de mes

La immobiliària va demanar a la Diana que
“deixés les pressions” després que organitzés el

veïnat de la seva finca a favor dels lloguers dignes
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Torna l’activitat a l’Auditori
amb la cantant Sole Giménez
ESPECTACLES4La cantant Sole
Giménez i l’actor Joan Pera seran
els encarregats de tornar l’activi-
tat a l’escenari de l’Auditori, des-
prés del relaxament de les res-
triccions i la reobertura dels es-
pais culturals.

La primera a omplir la platea
serà la vocalista de Presuntos
Implicados, que ara portarà en
solitari l’espectacle ‘Mujeres D
Música’, en què homenatja les
veus femenines que l’han acom-
panyat durant les seves tres dè-
cades de carrera. Una reivindi-
cació musical, vital i femenina
que vol posar llum sobre la tasca
que fan les dones en el món de la
música per tal de reconèixer-les
i fer-los justícia.

El concert, que es podrà veu-
re dissabte 28 de novembre a les
vuit del vespre, s’emmarca dins

els actes del Dia Internacional
contra la violència a la dona i que
aquest any compta amb la cam-
panya municipal ‘Cornellà posa
la lupa contra la violència mas-
clista’.

COMÈDIA DE PRIMERA
Diumenge 29 serà el torn de
l’humor més esbojarrat amb la
comèdia ‘El pare de la núvia... i
potser del nuvi!’. Una obra escrita
i dirigida per Joel Joan i prota-
gonitzada per l’actor Joan Pera,
que es converteix en un impor-
tant home de negocis que està or-
ganitzant el casament de la seva
filla, l’esdeveniment de l’any.

Amb totes les entrades ex-
haurides, els responsables de
l’Auditori recorden que l’espai
compleix amb totes les mesures
de seguretat exigides.

CULTURA4El novembre és el
mes dels còmics a la ciutat i el co-
ronavirus no ho ha aconseguit
canviar, com sí que ha fet amb
tantes altres coses. La 36a Mos-
tra del Còmic ha tornat a omplir
diferents espais de la ciutat amb
les obres d’autors reconeguts i
consagrats, però també amb els
participants al concurs ‘Ciutat de
Cornellà’, un bon aparador per al
jovent que vol dedicar-se al món
del còmic i del dibuix.

La guanyadora de l’edició
d’enguany del concurs en cate-
goria sènior és l’hospitalenca
Catalina Ayora Estévez, per l’o-
bra ‘L’home embruixat’. El seu
còmic i els de la resta de guan-
yadors i finalistes de les diferents
categories es poden veure a la
sala d’exposicions del Castell de
Cornellà fins al 29 de novembre.

Aquest espai també acull el
Racó de l’Ivà, una col·lecció de
dibuixos i il·lustracions que re-
corden el magnífic dibuixant,
creador de personatges tan mí-
tics com ‘Makinavaja’ o sèries
com ‘Historias de la puta mili’.
Les peces les han fet els guan-
yadors i guanyadores del premi
Ivà, que reconeix els millors his-
torietistes professionals i que
aquest any, en la 27a edició, ha
premiat Josep Homs.

HOMENATGE SENTIT
Un dels grans dibuixants del
país que va rebre el premi Ivà, en
aquest cas durant la tercera edi-
ció el 1996, va ser Fer, l’histo-
rietista de Mollet recentment
traspassat. Per homenatjar la
seva figura i la seva obra, el Mu-
seu Palau Mercader acollirà, fins
al 10 de gener, l’exposició ‘Fer.
L’humor amable’, comissaria-
da pel també dibuixant KAP i
que compta amb el suport del
Museu Abelló de Mollet.

La mostra recull la creació del
ninotaire, que abasta des de les

tires diàries que publicava al
diari El Punt Avui des del 1987,
fins a les creacions que va pu-
blicar a revistes com El Papus o
El Jueves, que també va dirigir.

Una altra exposició recull
l’obra de Jaime Martín, que
l’any passat va rebre el Premi
Ivà, a l’espai d’art Moritz del
Centre Cultural Joan N. García-
Nieto. Fins al 27 de novembre
es pot veure la seva creació,
amb títols com ‘Jamás tendré
20 años’, ‘Las guerras silen-
ciosas’ o el més recent, ‘Siempre
tendremos 20 años’.

El Castell, l’espai d’art Moritz i el Palau Mercader acullen les exposicions. Foto: Aj.

El coronavirus no aconsegueix
frenar la Mostra de Còmic
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SALUT4El Departament de
Salut ha aprovat un conjunt de
programes amb una partida de
236 milions d’euros per recupe-
rar l’activitat sanitària ajornada
que es va haver d’aturar a causa
de la primera onada de la pan-
dèmia de la Covid-19. 

Els centres sanitaris van haver
d’alterar la programació durant
els mesos de març, abril i maig
per centrar-se a donar cobertura
als pacients que ingressaven per
coronavirus. A finals de juny es va
reactivar i, des del setembre, ja
s’ha començat a estabilitzar, a l’es-
pera del que pugui passar amb
aquesta segona onada. 

Per exemple, durant el tercer
trimestre s’ha aconseguit realit-
zar el 95% de l’activitat quirúrgi-
ca que es feia el 2019. Unes xifres

que s’han assolit gràcies al “com-
portament i a la responsabilitat
extraordinària que demostren
tots els professionals sanitaris
diàriament”, segons Adrià Co-
mella, director del Servei Català
de la Salut (CatSalut). Comella
també destaca el fet que aquest
personal “en cap moment des
del mes de febrer ha tingut un
període de desconnexió”, ja que
en un principi va haver de fer
front a la primera onada i ara està
recuperant al més ràpid possible
aquest ajornament. La feina, diu,
és “extraordinària”.

La partida de 236 milions
d’euros incentiva la recuperació
als hospitals, assegurant poder
pagar més hores i comprar els
materials i els equipaments ne-
cessaris. Des de Salut es recalca

» Es treballa en tres àmbits: intervencions 
quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes

236 milions d'euros de Salut per

recuperar l'activitat
ajornada als hospitals

Fo
to

s: 
AC

N

ENSENYAMENT4Els consellers de Salut i d’Edu-
cació, Alba Vergés i Josep Bargalló, van presentar a fi-
nals d’octubre un acord de col·laboració que duran a
terme amb les ONGs Open Arms i Creu Roja per a la re-
alització dels cribratges en l’àmbit escolar. Aquest acord
permet que les dues entitats s’incorporin formalment
en els equips d’atenció primària del Departament de
Salut per dur a terme els cribratges escolars.

El conseller Josep Bargalló va declarar que l’acord
servirà “per garantir la continuïtat en la política de cri-
bratges a la comunitat educativa”. Concretament, va
assegurar que permetrà “continuar fent cribratges, fer-
ne més i amb més garanties, i que això no signifiqui
una tensió en l’atenció primària”, afegint que, de fet,
aquest acord “ja estava funcionant”. “Creu Roja i
Open Arms ja havien anat a les escoles i ja havien fet
cribratges, ara volem que continuï aquest suport i que
ho faci amb més força”, va detallar.

Per la seva part, la consellera de Salut, Alba Vergés,
va destacar la importància d’aquesta col·laboració amb
Creu Roja i Open Arms per fer proves diagnòstiques
de Covid-19. “Volem arribar allà on es necessita i des-
plaçar-nos-hi”, va afirmar la consellera, la qual, a més
d’agrair la tasca d’aquestes entitats, va subratllar
que la seva feina “permet alliberar i mantenir la pres-
tació de serveis de salut habitual i fer les proves de for-
ma més àgil i completes, i això és molt important”.

Tal com va manifestar Òscar Camps, des d’Open
Arms ja havien fet uns 13.000 tests massius en 22 dies
a escoles de l’àrea metropolitana, mentre que hi ha 20
equips de Creu Roja al territori que en tres setmanes
ja havien fet cribratges a més de 300 escoles.<

Més cribratges escolars
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que l’objectiu primordial d’a-
questa segona onada és no haver
d’ajornar activitat. “No ens podem
permetre tornar a parar-ho tot”,
remarca el director del CatSalut.

PRIORITZANT ELS MÉS GREUS
El Servei Català de la Salut centra
l’anàlisi en tres àmbits als hospitals:
intervencions quirúrgiques, proves
diagnòstiques i consultes. La re-
percussió directa de la caiguda de
l’accessibilitat recau principalment
en el temps de demora dels pa-
cients i en l’activitat dels tres àm-
bits. Cal tenir en compte que una
de les raons per les quals el volum
d’activitat es va reduir va ser per
baixar al màxim la circulació de les
persones als centres sanitaris i
protegir el sistema, que estava
fortament pressionat.

La crisi sanitària va provocar
que es fessin 20.000 intervencions
quirúrgiques menys que l’any an-
terior. 4.000 van ser les actuacions
que es van poder fer durant l’abril,
respecte a les més de 30.000 que
s’havien fet durant el mateix perí-
ode de l’any passat. Xènia Acebes,
directora de l’Àrea Assistencial del
CatSalut, remarca que han “posat
la directa en els processos més
greus, aquells que poden posar en
risc la vida de les persones”. 

La recuperació, detallen des del
Departament de Salut, s’està fent
prioritzant les patologies més crí-
tiques, d’un risc més elevat i amb
més càrrega de la malaltia per a les
persones. I la tendència és positi-
va, asseguren, mentre esperen
poder aguantar el cop de la se-
gona onada de la pandèmia.<

  

TREBALL4El Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies ha reajustat les seves polítiques ac-
tives d'ocupació davant el context de crisi socioe-
conòmica provocada per la Covid-19 i hi destina
185,7 milions d’euros més per fer front a les conse-
qüències laborals de la pandèmia i donar suport a
persones treballadores, microempreses, autònoms
i ens locals. El conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir el Homrani, va presentar aquestes me-
sures a finals d’octubre.

Aquest pressupost es destinarà bàsicament al fo-
ment de la contractació (especialment de col·lectius
amb més risc i dificultats d’accés al mercat laboral);
a ajuts a treballadors per compte propi i microem-
preses per al manteniment de l’ocupació; al foment
de la formació (prioritzant les persones treballado-
res que han estat o estan afectades per un expedient
de regulació d’ocupació); a reforçar les polítiques d’o-
rientació laboral i a donar suport a ajuntaments i con-
sells comarcals per al desenvolupament econòmic

i social local. També inclou una nova partida de su-
port a la inserció laboral de persones amb disca-
pacitat a través dels Centres Especials de Treball.

El conseller el Homrani va destacar que “l’objec-
tiu que centra totes i cadascuna de les accions del De-
partament en aquests moments és donar suport a les
persones, mantenir els llocs de treball i la idea bàsi-
ca que la millor política social és el treball, i el treball
de qualitat”. “Davant un impacte important de la Co-
vid-19 en el món del treball, hem decidit reajustar les
polítiques actives d’ocupació per poder donar una mi-
llor resposta a persones treballadores, microempre-
ses, autònoms i ens locals”, va insistir. “No tenia sen-
tit mantenir una programació clàssica: hem fet una
redefinició en l’actual context, com ja vam fer prè-
viament en el primer pla de xoc per l’ocupació del
maig”, va argumentar el Homrani. Un exemple en són
les ajudes directes a persones autònomes i micro-
empreses amb el compromís de mantenir l’ocupació.
Una convocatòria exitosa que ara s’ha ampliat.<

185,7 milions d’euros més 
en polítiques actives d'ocupació
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Formació per als comerciants
per vendre a través d’internet
INNOVACIÓ4Rebre comandes a
través de Whatsapp, crear la
plataforma web de la botiga per
començar a vendre a través d’in-
ternet o aprendre a promocionar
els productes a les xarxes socials.
Aquestes són algunes de les ei-
nes que ofereix la nova plata-
forma que ha creat l’Ajunta-
ment per ajudar els comerciants
de la ciutat a entrar al món del
comerç electrònic.

El coronavirus i el confina-
ment ha fet que molts comer-
ciants hagin vist que internet és
un aliat i una manera de créixer

i ampliar el negoci i no pas una
competència a qui s’ha de tancar
la porta. Per això, el consistori ha
creat la plataforma e-Cornellà,
per tal d’impulsar la digitalitza-
ció del comerç local i de proxi-
mitat, de manera que aquests
negocis tinguin els coneixements
i les eines necessàries per entrar
amb força al comerç electrònic i
poder competir amb els grans
grups del sector.

La plataforma ofereix articles
i vídeos formatius breus perquè
els comerciants puguin adquirir
coneixements ràpidament.

ECONOMIA4L’Ajuntament ha
anunciat una nova partida d’a-
judes econòmiques al teixit eco-
nòmic local per fer front a l’a-
turada de l’activitat provocada
per les restriccions que va de-
cretar l’Estat a través de l’estat
d’alarma al març i per les me-
sures impulsades per les auto-
ritats sanitàries aquesta tardor,
com el tancament de bars i res-
taurants o dels centres d’estèti-
ca i bellesa. Per ajudar aquests
sectors, l’Ajuntament cornella-
nenc destinarà 240.000 euros
dels fons propis municipals per
oferir ajudes al comerç local, als
autònoms i a les petites empre-
ses de la ciutat.

Pel primer tancament, el
confinament total del març que
va decretar el govern de Pedro
Sánchez i que va obligar a tan-
car totalment tota mena de bo-
tigues, empreses i serveis que
no fossin essencials, el consis-
tori concedirà ajudes de fins a
500 euros que cobreixin el 30%
de les despeses subvenciona-
bles, com a màxim.

Per l’aturada de l’activitat
de bars, restaurants i centres
d’estètica i bellesa que Salut va
impulsar el mes passat per fre-
nar la segona onada del coro-
navirus, el govern encapçalat
per Antonio Balmón també ofe-
rirà subvencions de 500 euros.
En aquest cas, les ajudes seran
directes per als negocis.

Comerciants, autònoms, em-
presaris i restauradors poden
sol·licitar aquesta ajuda en per-
sona o a través de la seu elec-
trònica de l’Ajuntament fins al
24 de novembre. El consistori
suma aquests 240.000 euros
de subvencions als 300.000 que
ha destinat a les targetes per fo-
mentar el comerç local.

Bars de la ciutat tancats per les mesures anti-Covid. Foto: Twitter (@Cs_Cornella)

L’Ajuntament entrega 240.000
euros en ajudes a les empreses

Empresa | Cornèlia crea una cooperativa per als festivals
La cervesera artesana Cornèlia s’ha sumat al projecte Les Contrabandistes, en què sis
productors de cervesa artesana s’han unit per fer arribar els seus productes a festivals

de música i actes socials i culturals i competir amb les grans marques.
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Superades les primeres sis jor-
nades de Segona B (tot i que la
UE Cornellà només ha jugat cinc
partits, ja que en un cap de set-
mana li tocava jornada de des-
cans), els de Guillermo Fernán-
dez Romo lideren el seu grup de
Segona B amb 10 punts, els ma-
teixos que té l’Hospitalet.

De fet, els verds s’han refet a
la perfecció de la derrota (l’única
del curs) al Sagnier contra l’AE
Prat (1-0) de finals del mes pas-
sat i han encadenat un empat (a
dos gols, a casa contra l’Andorra)
i dues victòries (1-0 contra l’Hos-
pi i 2-3 al camp del Lleida).

Els verds, que són el conjunt
més golejador del grup, posaran
el punt final al novembre amb un
altre partit a casa contra la UE
Llagostera, mentre que el primer
repte de l’últim mes de l’any
serà una visita al camp de l’Es-
panyol B. El desembre també

portarà els cornellanencs al camp
del CF Badalona i a rebre el Bar-
ça B abans de gaudir de les va-
cances de Nadal.

CAP A TENERIFE
L’arribada del mes de desembre,
però, farà que la lliga comparteixi
protagonisme, com cada any,
amb la primera eliminatòria de
la Copa del Rei. El sorteig, que es
va celebrar el passat dilluns 16, va

emparellar la UEC amb el CD
Marino, que actualment és el
cuer del grup 4A de Segona B.

Els de Fernández Romo ju-
garan aquesta eliminatòria a
partit únic a l’Olímpico Antonio
Domínguez d’Arona (al sud de l’i-
lla de Tenerife) la setmana del 14
de desembre (tot apunta que
serà el dimecres 16, però l’equip
insular ha d’anunciar la data i
l’hora de l’enfrontament).

La UEC celebra un gol al Camp d’Esports de Lleida. Foto: E. Garcia / UEC

Gran mes de la UE Cornellà,
líder del seu grup de Segona B

Pau Arriaga
CORNELLÀ

Duatló | Axel Badia brilla al Campionat d’Espanya
Axel Badia, entrenador de l’Escola infantil del Club Triatló Cornellà, va proclamar-se

campió d’Espanya sub23 de duatló en una cita disputada el mes passat a Sòria. A més,
Badia va ser el segon en aquesta modalitat en la categoria elit (sense franges d’edat).

D’alguna manera,
el pròxim di-
umenge 29 mar-

carà l’inici del curs, de forma
definitiva, per al CB Cornellà.
Després d’anunciar que ja no hi
ha casos positius de coronavirus
a l’equip, els cornellanencs tenen
a la vista un calendari intensíssim
amb nou partits (tot i que algun
encara s’ha d’acabar de confir-
mar) abans de començar a gau-
dir de les vacances de Nadal.

Els de Juan Couto arrencaran
aquest exigent tram de LEB Pla-
ta el diumenge 29 al Parc Espor-
tiu Llobregat contra l’FG La
Roda. A principis de desembre,
en jornada intersetmanal, el CBC
hauria de visitar l’Hospitalet,
mentre que la setmana també fa-
ria que l’equip viatgés a Tarra-
gona. Basket Navarra, Gran Ca-
naria B i Jairis passaran pel
PELL entre el 8 i el 12 de de-
sembre, mentre que les tres últi-
mes cites abans del Nadal serien
a Benicarló i Villarrobledo (dos
viatges seguits) i a casa contra el
CB Menorca.

Calendari intens
per al CB Cornellà
després del virus

L’Almeda segueix
sense guanyar a la
Lliga Femenina 2

Cinc partits, cinc derro-
tes. El Basket Almeda és,
juntament amb el CB

Andratx, l’únic equip del grup C
de la Lliga Femenina 2 que no ha
guanyat cap partit la temporada
2020-21.

Aquesta classificació, però,
té l’asterisc que l’equip de Fer-
nando Gordo té pendents dos
partits (contra el Lima-Horta el
dia 27 d’aquest mes i contra l’An-
dratx, per al qual encara cal tro-
bar dia i hora).

SORIANO, ALS EUA
També esportivament, el passat
dia 20 es va conèixer que una de
les jugadores del sènior, Claudia
Soriano, marxarà el curs que ve
a jugar i estudiar als Estats Units.
Soriano jugarà amb les Huskies
de la Northeastern University.

| 20

Esports
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Tots els contes de Carlos Ruiz Zafón reu-
nits per primer cop en un sol llibre. Les his-
tòries de La ciutat de vapor, l’obra pòstuma
de l’escriptor barceloní que va morir el
juny passat, fan recordar aquell lloc mà-
gic que va néixer el 2001 amb l’Ombra del
Vent: el Cementiri dels Llibres Oblidats. Es
tracta d’un llibre que Zafón va concebre
com un regal per als seus lectors fidels.

Llibres

La ciutat de vapor
Carlos Ruiz Zafón

Martin té una bona vida: acaba de guan-
yar el gran premi d’arquitectura i viu amb
la seva dona Stevie i el seu fill Billy, però
el tortura un secret que només confessarà
al seu vell amic Ross, periodista. Aques-
ta obra traduïda per Josep Maria Pou i di-
rigida per Iván Morales és una forma ex-
cel·lent de celebrar que torna el teatre.

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

La cabra, o qui és Sylvia?
Edward Albee

“És com una mena d’inventari de totes les
cançons que he publicat els darrers vint
anys”, diu Quimi Portet a Enderrocksobre
Si plou, ho farem al pavelló (Live in Cin-
cinnati). L’exguitarrista d’El Último de la
Fila ha publicat aquest novembre un disc
doble amb 21 èxits dels seus concerts en
solitari. A més, hi ha inclòs dos temes in-
èdits: Amb qui parlo? i Matèria orgànica.

Música

Enriqueta Martí (Nora Navas), coneguda
com la Vampira del Raval a la Barcelona
de principis del segle XX, era la principal
sospitosa de la desaparició de la petita Te-
resa Guitart, filla d’una família rica, i d’al-
tres nens. Ara, el director Lluís Danés li ha
volgut fer justícia amb aquesta pel·lícu-
la, en què el periodista Sebastià Comas
(Roger Casamajor) descobrirà la veritat.

Pelis i sèries

La vampira de Barcelona
Lluís Danés

Si plou, ho farem al pavelló
Quimi Portet

World Press Photo 2020
El millor fotoperiodisme del món ha tornat al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L’exposició
del World Press Photo 2020, organitzada per la fundació

Photographic Social Vision, s’ha instal·lat a la ciutat
aquest mes i s’hi estarà fins al 20 de desembre. La mos-
tra inclou totes les obres premiades, tant imatges com
peces multimèdia, entre les quals destaca la fotografia

de l’any: Straight Voice, de Yasuyoshi Chiba per a France-
Presse. A més, aquest any hi ha dos barcelonins entre els

guardonats: Ricard García Vilanova i Ramon Espinosa.

Diu d’ella mateixa que és el pussy k mana i li
agrada demostrar que no és perquè sí. Bad

Gyal o Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997) mana
cada cop més al món de la música urbana i

sembla que no té aturador. Va cridar l’atenció
l’any 2016 amb els vídeos de Pai i Indapanden,
cantant en un català poc correcte que va acon-
seguir connectar amb la gent jove. Va consoli-

dar el seu èxit amb les mixtapes Slow Wine
(2016) i Worldwide Angel (2018) i ara ja no hi ha
dubte que és tota una estrella. Ha actuat a fes-
tivals tan importants com el Primavera Sound i

ha col·laborat amb cantants internacionals.
Aquest novembre ha estrenat Blin Blin amb el

porto-riqueny Juanka i amb el productor cana-
ri El Guincho, que també és la mà dreta de 

Rosalía. El videoclip de Blin Blin ha superat el
milió de reproduccions a YouTube en tres dies.

B A D  G Y A L

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les cantants urbanes de moda
El seu èxit no ha deixat de créixer des del 2016

Famosos

Estrenar cançó i videoclip 
‘Blin Blin’ ja té més d’un milió de reproduccions a YouTube

Ho ha tornat a fer
Els fans no poden deixar d’escoltar i ballar el nou tema

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Hyrule Warriors
Hyrule Warriors: La era del cataclismo és el nou joc d’acció en tercera persona per

a la Switch. La història transcorre 100 anys abans de Zelda: Breath of the Wild.Viu en línia

QUI ÉS?
La fitxa
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COSES A EVITAR

Un bon bàlsam hidratant serà el teu millor aliat durant els mesos 
de fred: porta’l sempre a sobre i posa-te’n amb freqüència

REMEIS CASOLANS

BÀLSAM

HIDRATACIÓ

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

i SALUT

No falla, oi? Fa una mica de fred i ja se’t tallen els llavis. Si
no et passa, tens molta sort, peò el més probable és
que sí que et passi. La pell dels llavis és la més delicada

de la cara i és especialment sensible a les baixes temperatures.
Per això, durant la tardor i l’hivern, és habitual que els llavis pa-
teixin “deshidratació, sequedat, descamació i, fins i tot, petites
ferides, com ara talls o clivelles”, tal com alerten des del Canal
Salut de la Generalitat de Catalunya.

El primer pas per combatre els llavis tallats és abandonar
mals costums. Tot i que la primera reacció natural del teu cos
quan nota els llavis secs és llepar-los, intenta evitar-ho: acaba
sent pitjor. El mateix passa amb arrencar-te les pelletes dels
llavis quan comença la descamació, no és bona idea.

Un cop eliminats els mals hàbits, cal potenciar-ne els bons.
Porta sempre a sobre un bàlsam labial i aplica-te’l amb freqüèn-
cia per evitar la deshidratació. També pots provar alguns remeis
casolans, com aplicar-te oli d’oliva, mel, llet o mantega de kari-
té. I, per últim, una obvietat que cal recordar: per més que t’hi-
dratis els llavis per fora, si no t’hidrates per dins, servirà de poc. 

Posar remei als llavis tallats

Primer de tot, deixa de llepar-te els llavis 
i d’arrencar-te les pelletes: és del tot contraproduent

Les claus

Oli d’oliva, mel, llet o mantega de karité poden 
ajudar a recuperar el bon estat dels nostres llavis

Ha quedat clar que hem d’hidratar els llavis per fora però, 
sense una bona hidratació de l’organisme, servirà de poc  
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