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COM SORTIR DE LA CRISI? pàg 3

ESPORTS pàg 13

Sindicats i patronal creuen
que la reindustrialització
de la comarca és la via

L’espluguina Natalia Arroyo
entrenarà la Reial Societat
femenina de futbol
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Un nou assassinat masclista
torna a colpejar Esplugues
Sant Just Desvern detecta un creixement dels casos de violència de gènere durant el confinament pàgs 6 i 10

Dels balcons al carrer
El Moisès Broggi clama per una “sanitat 100% pública” pàg 8

COMERÇ pàg 12

Foto: Twitter (@UsocHsjdmb)

Les botigues de Sant
Joan Despí s’equipen
amb mascaretes i gel
ESPLUGUES pàg 6

Queixes per la “privatització”
dels nous casals d’estiu
SANT JUST pàg 10

La llar d’infants Tic-Tac
tanca definitivament
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Patronal i sindicats coincideixen a defensar que els llocs de treball a la indústria són més estables. Foto: Albert Cadanet/ACN

Aposta per la indústria
» El Baix Llobregat és la segona comarca amb més persones afectades per un ERTO, més de 96.000
» Sindicats i patronal creuen que la reindustrialització del territori és l’única sortida a la crisi
Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
El Baix Llobregat és la segona comarca amb més persones afectades per un ERTO. Més de
96.000 treballadors i treballadores estan en un expedient de
regulació temporal d’ocupació
per culpa del coronavirus. En
aquest context, l’anunci del tancament de Nissan és una gerra
d’aigua freda per al territori.
Carlos de Pablo, secretari
comarcal de la UGT al Baix Llobregat, considera que la marca
japonesa “ha donat l’esquena a
la societat catalana” i ha aprofitat la feblesa d’un moment tan
delicat com el que ha provocat el
virus per anunciar el tancament
de les fàbriques, que afecta més

de 20.000 persones. Des del
sindicat asseguren que els dirigents de la companyia són uns
“autèntics delinqüents socials”.
Per a Rosa Fiol, directora general de l’Associació Empresarial
de l’Hospitalet i el Baix Llobregat
(AEBALL), “Nissan és un tema
que ve de lluny” on s’han sumat
una sèrie de circumstàncies com
la seva governança interna, la inestabilitat política o la “campanya anticotxe” de l’AMB, que assegura que incomoda els fabricants automobilístics.
Sigui com sigui, aquesta notícia arriba en un moment delicat per a la indústria baixllobregatina, que encara no ha recuperat el 100% de l’activitat.
RECUPERAR TEIXIT
Però, a la vegada, la indústria és
l’únic camí per recuperar llocs de

treball. Així ho veu de Pablo, que
assegura que “la gran opció és
reindustrialitzar” la comarca. El
líder de la UGT assegura que “el
primer pas per tenir riquesa és
produir” i “l’única opció” per
fer-ho és la indústria. També
ho veu així Rosa Fiol, que espera que la pandèmia serveixi per
recuperar el sentit comú, “que
s’havia perdut”, per “tornar a
protegir la indústria”.
Fiol ho resumeix de la següent manera: “Catalunya té un
gran teixit industrial que cal
preservar com sigui, perquè no
ens podem dedicar només als
serveis o al turisme”.
UNA OPORTUNITAT
Fiol demana que s’aposti per la
indústria perquè ofereix una
ocupació de més qualitat i més
estable per als treballadors i tre-

balladores. En aquest sentit, des
de la patronal creuen que la situació provocada per la Covid-19
pot ser una oportunitat per recuperar part de les indústries que
van marxar a produir a altres
països i que ara s’han adonat que
la solució no passa només per reduir costos salarials.
Com ja va passar en l’anterior
crisi, des de la patronal pensen
que el virus i el tancament de
Nissan farà que moltes empreses
diversifiquin els seus productes
i busquin nous àmbits on treballar, com per exemple el sector
mèdic. Per a la directora general
d’AEBALL, la fabricació de respiradors d’emergència per als
hospitals és un exemple de la flexibilitat del sector del metall i
una mostra del reenfocament
que poden fer diverses empreses.
Per a de Pablo, això no ha de

ser un problema per als obrers,
ja que “la gent ha demostrat la
seva capacitat de reciclatge, de
reacció i d’adaptació” per fer
aquells productes que la societat
necessiti. Però demana a les administracions que facin polítiques actives de formació i aportin els recursos necessaris perquè
els treballadors i les treballadores puguin reformar-se. Per al
sindicat, aquesta és l’única manera de deixar de perdre producció i teixit industrial, com ha
estat passant “contínuament”
els últims anys.
“La Covid ha accelerat certes
tendències, els canvis es feien
amb lapses de temps més dilatats i ara s’han accelerat”, explica Fiol, que remarca que el sector de l’automòbil fa anys que “va
decreixent” a Europa, on es venen menys cotxes.
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Els semàfors

La lupa

George Floyd i els temps
per @ModernetdeMerda

Aj. d’Esplugues

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

Entitats i veïns del poble critiquen
el govern de Pilar Díaz per haver canviat
el sistema per organitzar els casals d’estiu, deixant fora els esplais de la ciutat.
Ara serà una empresa qui s’encarregarà
del lleure dels infants aquest estiu.
pàgina 6

Sant Joan Despí

Tots els partits del Ple van votar a favor
del pla de reactivació social i econòmica,
demostrant que la sortida d’aquesta crisi
és més important que les lluites partidistes. El consistori dedicarà 1,6 milions
d’euros als més castigats per la Covid-19.
pàgina 8

Finestrelles

Equilis, l’empresa propietària del centre
comercial Finestrelles, ha decidit gastar
400.000 euros per reobrir garantint totes les mesures d’higiene als clients.
Purificadors d’aires i raigs ultraviolats
són alguns dels elements incorporats.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@ECaliz_

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

@nu_alabao
Dice Vox que esta pandemia evidencia que la
sanidad no puede ser
universal. No es que no se dé cuenta de
que lo que dice es una idiotez, lo sabe
perfectamente. Precisamente, esta crisis lo que evidencia es que la salud es
colectiva y que, si dejas a alguien fuera, va a ir contagiando al resto.
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@jmangues
M’és igual si els de la
Nissan no es manifesten en català o si un artista no canta en català. Una llengua no
és mai frontera per empatitzar o solidaritzar-te amb altres persones. Estimala parlant, no buscant diferències. Cansat de polèmiques estúpides i innecessàries.
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@andreajvilloria
La Fiscalia materialitza
la rebaixa de penes per
a Trapero. Demana 10
anys de presó i inhabilitació per a Trapero, Puig i Soler per sedició, en lloc de
rebel·lió. “Per possibilitar la condemna”,
el fiscal posa com a alternativa 60.000
euros de multa i inhabilitació per desobediència.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Juny 2020

líniatres.cat

Safata d’entrada
Les millors

perles

Pajas y vigas Un objectiu, diferents estratègies
per Mani Martínez

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

U

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

D

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

N

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

D

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

L
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1

L’Hospital Moisès Broggi reclama
un sistema sanitari 100% públic

2

Nous talls de llum a la Miranda

3

L’HC Sant Just tanca el curs
amb dos ascensos

4

Denuncien falta d’atenció
dels Serveis Socials a Sant Joan

5

El coronavirus reduirà 3 milions
els ingressos de Sant Just Desvern

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

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

per Jordi Lleal

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

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

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

A les xarxes

#CondemnenArasa

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

#ElBorbóInvestigat

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

#AdeuAPauDonés

@jcbesoli: “Que aquí estamos de prestao,
que hoy el cielo está nublao, que uno nace
y luego muere, y que este cuento se ha
acabao... Depende”.
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Condol | Mor l’actor Jordi Mestre en un accident de moto
Juny 2020

L’actor espluguí Jordi Mestre va morir dissabte 6 de juny a la matinada en un
accident de moto al centre de Madrid. L’actor havia participat en sèries com
‘Cuéntame’ (TVE) o ‘Física y química’ (Antena 3) i en programes de televisió.

A presó el principal sospitós del
crim masclista de Can Vidalet
» L’home va ser detingut a Badalona hores després de cometre el crim
» La víctima tenia 51 anys i s’havia traslladat a la ciutat recentment
SOCIETAT4El jutjat d’instrucció
número 3 de la ciutat ha enviat
a presó sense fiança la parella de
la víctima de l’assassinat masclista que hi va haver al barri de
Can Vidalet dissabte 30 de maig.
L’home, que va ser detingut pels
Mossos d’Esquadra a Badalona,
és el principal sospitós d’haver
comès el crim, ja que com recullen diferents mitjans va fugir del
lloc dels fets amb metro i ja tenia antecedents per violència
masclista.
El cos de la víctima, una
dona de 51 anys veïna de Viladecans que s’havia traslladat recentment a la ciutat a viure amb
la seva parella, presentava signes
de violència. Els agents la van
trobar a casa seva després de rebre un avís el mateix dissabte a
les set del matí.
Segons l’ACN, el mateix dia
dels fets el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va explicar
que la dona ja havia estat vícti-

Detenen un veí per incitar
a l’odi a través d’una ràdio

SUCCESSOS4La Policia Nacional
va detenir un veí d’Esplugues
per un delicte d’incitació a l’odi
per unes declaracions contra una
professora de filosofia que treballa
al Marroc fetes a través d’una
emissora de ràdio que emet des
de Cornellà i que és molt seguida
per la comunitat marroquina.
La policia va detenir l’home
perquè va dir que, en un altre
país, li podrien tallar el cap a la
dona per haver penjat a les xarxes socials unes fotos seves on se

la veu fumant i bevent vi. Per
aquestes imatges, la dona, que tal
com recull l’ACN és activista i
membre d’una associació pro
drets humans, va ser relegada del
seu lloc de treball on treballa al
Marroc.
La Fiscalia de delictes d’odi va
investigar el cas després de rebre
la denúncia d’una dona que va
informar-los dels insults i amenaces contra la víctima. L’autor
dels fets ha quedat en llibertat
amb càrrecs.

La policia científica entrant al domicili de la víctima. Foto: Laura Fíguls/ACN

ma de violència masclista i havia
estat tractada en un hospital,
però ella no va voler denunciar
l’agressor i el cas es va arxivar.
DOL COMPARTIT
L’Ajuntament de Viladecans és
el primer que participa en el
gabinet de crisi per feminicidi del

consistori local, ja que la família
de la víctima viu en aquest municipi. En la trobada es va demanar que s’avisi tots els pobles
de la comarca sobre els casos de
violència per poder-los seguir.
Els dos ajuntaments també
van convocar actes de condol per
recordar la dona assassinada.

La Policia Nacional es va encarregar de la detenció. Foto: Jordi Marsal/ACN

Queixes pels nous casals d’estiu

POLÈMICA4Les entitats del
lleure d’Esplugues denuncien
que el govern de Pilar Díaz vol
privatitzar aquesta activitat que
les associacions del municipi
organitzen des de fa més de
dues dècades.
En un manifest que ja suma
més de 1.860 firmes de suport,
l’Esplai Espurnes, l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet i l’Espluga
Viva reclamen al consistori que
anul·li el concurs públic, que
entregarà el servei d’organitza-

ció dels casals d’estiu a una empresa.
Les entitats consideren que la
tasca educativa que fan amb els
infants de la ciutat no es redueix
només a l’estiu, sinó que el casal
d’estiu complementa l’oferta de
lleure i educació que duen a terme durant tot l’any amb tota
mena d’activitats. A més, consideren que el sistema que havia
funcionat fins ara, un conveni
entre l’Ajuntament i les entitats, era una mostra de con-

fiança per part de l’administració cap a la tasca que fan aquests
grups.
Des del govern municipal es
defensen dient que han hagut de
canviar el sistema i fer-ho a través d’un concurs perquè tècnics
municipals els van advertir que
els casals d’estiu són un servei
municipal. Per a les entitats,
aquesta opció només serveix
per fomentar la competició entre empreses i entitats i per privatitzar el lleure dels infants.

Ajuts contra el coronavirus
perquè ningú quedi enrere

7|

Pàgines especials

Juny 2020

líniatres.cat

» La Generalitat ofereix ajudes a particulars i empreses per alleugerir l’impacte econòmic de la Covid-19

Fotos: Arxiu (ACN)

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

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

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

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

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

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

activem.gencat.cat
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Mobilitat | Carrers tancats per garantir espai per passejar

L’Ajuntament ha tancat diversos carrers, com el carrer Major o el de la Creu d’en
Muntaner, perquè els vianants tinguin més espai per passejar o per practicar
esport i així mantenir la distància i les mesures d’higiene del desconfinament.

El Moisès Broggi es mobilitza
per una“sanitat 100% pública”
» Els professionals es manifesten cada dimecres a les portes del centre
» Asseguren que és el moment de passar dels balcons als carrers
SANITAT4Els professionals que
treballen a l’Hospital Moisès
Broggi es mobilitzen cada dimecres per reclamar que la sanitat sigui totalment pública. Ho fan
juntament amb els treballadors i
treballadores d’altres centres hospitalaris que, units per ‘Sanitàries
en lluita’, reclamen revertir totes
les retallades que han patit durant
els últims anys.
Aquest col·lectiu considera
que ara, un cop superat el moment més greu de la pandèmia
provocada pel coronavirus, és el
moment de mobilitzar-se per defensar la sanitat pública. Ho
diuen perquè creuen que la societat s’ha adonat de la importància de tenir un bon servei sanitari on, més enllà de bon material i equipaments, els professionals són clau per garantir el
bon funcionament del sistema.
Per això demanen a la gent
que els va aplaudir des dels balcons durant el confinament que

Una de les protestes a les portes de l’hospital. Foto: Twitter (@SanitariesL)

ara surti al carrer i es mobilitzi
amb ells per demanar una “sanitat 100% pública”, que consideren que és l’única manera d’estar
“realment preparats” per afrontar una altra situació com la que
ha provocat la Covid-19.
ESPECIALMENT MALTRACTATS
Aquesta demanda, transversal a
tot el sistema sanitari, pren més
rellevància al Moisès Broggi, un

dels centres més castigats per la
xarxa sanitària catalana.
La situació del centre, a l’ombra de grans hospitals de referència com Bellvitge o Sant Joan
de Déu, fa que molts professionals
amb molta formació i preparació
acabin marxant a altres centres
farts dels contractes precaris que
tenen a l’hospital de Sant Joan
Despí, que cada dimecres es mobilitza per demanar solucions.

Més d’un milió i mig d’euros
per reactivar l’economia local

ECONOMIA4El Ple va aprovar per unanimitat un pla de reactivació social i econòmica
dotat amb 1,6 milions d’euros
per fomentar l’activitat i ajudar
aquells que hagin patit amb
més cruesa els estralls de la crisi sanitària provocada pel coronavirus.
La iniciativa preveu plans
d’ocupació, incentius al consum
cultural, ajudes a comerços i
empreses locals, finançament

per contractar treballadors al
comerç santjoanenc, ajudes per
al transport públic i subvencions per comprar material escolar i pedagògic. A més, el consistori també preveu crear una
plataforma perquè el comerç
local pugui vendre en línia.
El pla també preveu ajudar
les famílies i els col·lectius més
vulnerables garantint que tindran cobertes les necessitats
bàsiques.

Llum verda per construir
80 pisos de lloguer social

HABITATGE4Llum verda de la
Comissió territorial d’urbanisme
de l’Àmbit Metropolità de Barcelona per construir fins a vuitanta pisos de lloguer social destinats a col·lectius amb necessitats especials.
Els habitatges es faran en un
solar municipal del carrer Torreblanca, concretament al número 7. Allà s’hi podrà construir
un edifici de fins a set plantes
d’alçada que acollirà una vuitantena de pisos de titularitat
municipal. Tots aquests habitatges s’hauran de destinar al llo-

guer social i serviran per satisfer
les necessitats d’alguns col·lectius determinats, com per exemple aquells que necessitin assistència residencial, els que necessitin un cop de mà per emancipar-se de casa seva o aquells
que hagin de ser acollits per alguna circumstància.
A més, la mateixa comissió
ha aprovat una nova ordenació
per als espais lliures de la zona,
que també afecten els projectes
que impulsa Sant Just, per tal de
garantir la coherència territorial
entre els dos municipis.

Una manifestació reclamarà
més espai per a les terrasses

PROTESTA4Diversos bars i restaurants de Sant Joan Despí han
convocat una manifestació pel dilluns 15 de juny. Els propietaris
dels establiments es concentraran
davant de l’Ajuntament per exigir al govern liderat per Antoni
Poveda que els deixi ampliar les
terrasses dels seus locals.
El sector local de la gastronomia i la restauració demana al
consistori que, durant la temporada d’estiu, se’ls permeti tenir el
màxim nombre possible de taules amb l’objectiu de recuperar
part del negoci perdut durant el

tancament obligat pel confinament i posen d’exemple alguns
municipis de l’entorn que ho
han permès.
Per recollir més suports, bars
i restaurants del municipi han posat en marxa una recollida de firmes a través de change.org que
ja suma més de 300 signatures.
Aquesta iniciativa s’ha posat
en marxa pocs dies després de saber-se que la Plataforma d’Autònoms i PIMES de Sant Joan
Despí atura la seva acció amb la
represa de l’activitat tot i no haver aconseguit la taula de diàleg.
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COVIDTools, intel·ligència artificial al servei
del pacient de COVID-19
La primera plataforma informàtica que vincula sinergies entre proves genètiques i de diagnòstic
per la imatge per obtenir una major precisió mèdica en afectats per coronavirus
Intel·ligència artificial i medicina unides per millorar el tractament del coronavirus. Aquest és l’objectiu d’un equip
de metges i enginyers del grup biomèdic Cetir Ascires,
responsables de desenvolupar la primera plataforma bioinformàtica orientada a la diagnosi i al control del SARSCoV-2. Una tecnologia que permet la detecció i el seguiment personalitzat dels casos més complexos, així com
una anticipació en la presa de decisions que pot resultar vital per al pacient.
Aquest sistema, anomenat COVIDTools, utilitza algoritmes per traduir en dades quantificables les imatges
clíniques obtingudes d’anàlisis genètiques i proves com
les radiografies, les ressonàncies magnètiques i el TC de
tòrax. Gràcies a l’aplicació específica d’aquesta tècnica,
coneguda com a “radiòmica”, els metges podran comptar amb informació molt més detallada dels afectats per
coronavirus, cosa que facilita tant el diagnòstic inicial com
l’elecció del tractament més eficaç.

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

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

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

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

El Ple municipal del 4 de juny va provocar tensions entre l’equip de govern local
i l’oposició per dues mocions, una crítica amb el retard del pagament dels ERTO per
part del govern central i una altra per la gestió de les residències per part del Govern.

Creixen els casos de violència
masclista durant el confinament
» La Policia Local ha hagut d’intervenir en més disputes familiars
» Els Serveis Socials han mantingut el contacte amb les víctimes
SOCIETAT4La Policia Local i els
Serveis Socials de Sant Just Desvern han detectat un augment
dels casos de violència masclista
durant el confinament. Ho han
notat amb l’increment d’intervencions policials que els agents
han hagut de fer en casos de
conflictes entre parelles o tensions
familiars, actuacions que en alguns casos han acabat amb detencions.
Davant d’aquesta evidència,
l’Ajuntament va posar en marxa
diferents mesures com la prestació per telèfon del servei d’atenció psicològica, l’adhesió a la
xarxa d’establiments segurs perquè les víctimes poguessin denunciar els casos als comerços i
rebessin ajuda o la crida a la població perquè informi i denunciï
possibles casos de violència al seu
entorn. Com recorden des de
l’Ajuntament, en aquesta situació
la violència masclista és més responsabilitat col·lectiva que mai.

La llar d’infants Tic-Tac
anuncia el tancament definitiu

EDUCACIÓ4L’escola bressol TicTac ha anunciat a les famílies que,
davant les exigències reclamades
pel Departament d’Educació, es
veu obligada a tancar. Així doncs,
aquesta llar d’infants ja no atendrà els alumnes que encara acudien al centre abans del confinament i acaba així la seva trajectòria al municipi.
Les possibilitats d’haver de
tancar el centre ja existien abans
d’iniciar el curs, per això hi va haver pares que van preferir portar

els seus fills en una altra llar
d’infants, per evitar haver-ne de
buscar una de nova a mig curs.
D’altres, en canvi, van preferir seguir-los portant i buscar la manera de mantenir el centre obert.
Finalment, el centre no ha
superat les exigències demanades per Educació per poder
mantenir l’activitat, cosa que
l’ha obligat a tancar. Això suposarà una reducció de les places
de guarderia disponibles al municipi de cara al curs que ve.

Els agents han arribat a fer detencions. Foto: Aj. de Sant Just Desvern

ACOMPANYAR LES VÍCTIMES
A més, durant el moment més
dur de la pandèmia, la Policia Local, els treballadors de Serveis Socials i la psicòloga del Punt d’Informació i Atenció de les Dones
no van deixar de fer el seguiment
que fan sempre de tots els casos,
ajudant i acompanyant les vícti-

mes en tot allò que puguin necessitar.
El confinament ha estat un
moment molt dur per a moltes
víctimes de violència masclista, ja
que en molts casos, les dones i els
seus fills i filles han hagut d’estar
moltes hores a casa amb els seus
agressors sense poder sortir.

El centre ja no acollirà més infants el curs que ve. Foto: Google Maps

Nous talls de llum a la Miranda

SUCCESSOS4Diversos barris
de la ciutat van patir un nou
episodi de talls de llum diumenge 7 de juny. Molts veïns i
veïnes es van queixar a través
de les xarxes socials, fent constar que no és el primer cop
que passa i que s’està convertint
en una situació habitual cada
vegada que hi ha tempestes,
com ha passat diverses vegades
aquesta primavera.
Per això també van reclamar solucions a l’Ajuntament i a

les companyies elèctriques perquè solucionin aquest problema
i no es torni a repetir la situació.

SUMA DE PROBLEMES
Els talls van començar a les dotze del migdia de diumenge i
van durar, en alguns punts del
municipi, gairebé fins dilluns al
matí. En alguns casos, la llum va
patir interrupcions constants
fins que la companyia no va poder restablir totalment el servei.
Un dels barris del poble més

afectats va ser el de la Miranda,
juntament amb el Centre.
Segons fonts municipals recollides per Ràdio Desvern, els
talls en el subministrament d’electricitat els van provocar dos
incendis als transformadors ubicats al carrer Tudona i a Can
Biosca.
A això cal afegir-hi el fet que,
al barri de la Miranda, també hi
va haver un escapament d’aigua
que va obligar a tallar diversos
carrers per reparar-lo.
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Esplugues | El Mercat de Pagès reobre amb un canvi de lloc
Juny 2020

El Mercat de Pagès s’ha tornat a posar en marxa cada divendres, de quatre de la
tarda a vuit del vespre, des de principis de mes. Però per mantenir les mesures
de distància i seguretat totes les parades s’han traslladat al carrer de les Piles.

Els comerços de Sant Joan Despí
s’equipen amb mascaretes i gel
CORONAVIRUS4La desescalada
del confinament i els canvis de
fase suposen una bona empenta pel comerç de proximitat,
que de mica en mica pot anar
obrint els seus establiments amb
menys restriccions i pot recuperar l’activitat. Però per fer-ho
amb total seguretat i evitar, d’aquesta manera, qualsevol rebrot del coronavirus, cal seguir
unes estrictes normes d’higiene.
Per facilitar el seu seguiment
i compliment, l’Ajuntament de
Sant Joan Despí ha repartit entre els comerciants de la ciutat
material de protecció. Es tracta
d’uns paquets on hi ha mascaretes i pots de gel hidroalcohòlic, un dels elements més necessaris per evitar la transmissió del
virus a través de les coses que podem tocar a les botigues.
Els paquets que el consistori ha repartit entre els establiments santjoanencs també inclouen un cartell on s’especifiquen les normes dictades pel govern de l’Estat per poder reobrir
les botigues, com per exemple

Finestrelles inverteix 400.000
euros per reobrir el centre

SEGURETAT4La Fase 2 permet
que els centres comercials puguin
reobrir les seves instal·lacions. Un
dels que ho ha fet és Finestrells
Shopping Center, que ha gastat
400.000 euros en mesures d’higiene per garantir als clients la seguretat de l’espai.
Entre les mesures que ha impulsat el centre hi ha la instal·lació de cinc purificadors d’aire
que, segons expliquen des del ma-

teix establiment, són els que es
fan servir a l’Hospital Clínic.
També s’ha instal·lat un dispositiu de raigs ultraviolats que
desinfecta i elimina tots els bacteris dels passamans de les escales mecàniques.
A més, el centre també controlarà l’aforament, repartirà
mascaretes i gel hidroalcohòlic i
informarà els clients que ho necessiten sobre les mesures.

Una enquesta permetrà saber
els nous hàbits de consum

Mascaretes, gel i cartells que van al paquet. Foto: Aj. de Sant Joan Despí

l’obligació de mantenir dos metres de distància amb la resta de
persones que hi hagi al local.

AJUDES AL SECTOR
Des de l’Ajuntament expliquen
que ja han repartit més de 400
d’aquests paquets i que treballen
per entregar-ne més a aquells establiments que, tot i que les ins-

truccions de Sanitat ja ho permeten, encara no han reobert.
Aquesta és una de les mesures que el consistori ha posat en
marxa per ajudar a reactivar el
sector comercial local, un dels
que ha rebut més directament
l’impacte de la crisi sanitària
provocada pel coronavirus i ha
estat més castigat.

SANT JUST4Conèixer els hàbits
de consum postcoronavirus. Això
és el que vol fer l’Ajuntament de
Sant Just Desvern a través d’una
enquesta. Així es va aprovar al Ple
municipal que es va celebrar a
principis de mes. La mesura va
comptar amb el suport del PSC,
Esquerra, Movem i la CUP i
l’abstenció de Junts i del regidor
no adscrit.
A més, la mesura també inclou diverses subvencions per al

sector comercial per sufragar
aquelles despeses directament
vinculades amb la crisi sanitària,
com per exemple la compra de
material de seguretat o l’adequació dels establiments.
El consistori també va anunciar que algunes taxes municipals
com la de terrasses o la de residus
queden suspeses fins al 30 de setembre, cosa que farà que les arques municipals deixin d’ingressar més de 100.000 euros.

Esports
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Futbol | L'Atlètic Sant Just s'integra en la plataforma Units pels Ascensos

Les resolucions de la Federació Catalana de Futbol (FCF) sobre la finalització de la temporada 2019-20 ha
generat malestar en alguns clubs, que han decidit impulsar la plataforma Units pels Ascensos. Un dels seus
integrants és l'Atlètic Sant Just, que s'ha vist perjudicat pels no ascensos d'alguns equips de la seva base.

L’espluguina Natalia Arroyo
entrenarà la Reial Societat
Pau Arriaga
ESPLUGUES
“Estic molt feliç. És tot il·lusionant, la veritat és que està sent un
dia emocionant i unes últimes hores de recollir sensacions. És
quelcom que estava desitjant des
de fa molt temps”. Eufòrica i
amb moltes ganes, aquestes eren
les paraules de l’espluguina Natalia Arroyo el passat 30 de maig,
durant la seva presentació com a
entrenadora de la Reial Societat.
Arroyo, doncs, deixa la banqueta de la Selecció absoluta femenina (i també la seva feina en mitjans com Ràdio Barcelona, Gol i
el diari Ara) per assumir “un
repte il·lusionant”.
Arroyo arriba a un equip que
la temporada passada va tancar
la Liga Iberdrola en la sisena posició (per sota de Barça, Atlético,
Levante, Deportivo i Athletic
Club) i considera que és un club
“que encaixa amb l’ambició que
tinc, que pot seguir creixent i on

Arroyo ja ha estat presentada com a entrenadora ‘txuri urdin’. Foto: RS

jo puc aportar alguna cosa.
Aquesta unió de factors existeix
aquí i és un plaer poder ser-hi i
imaginar el que es pot construir”, va afegir en declaracions als
mitjans del conjunt donostiarra.
L’entrenadora d’Esplugues
va destacar el “constant creixement” que està vivint la Reial en
les darreres temporades i va valorar l’ambient que es respira a
Zubieta, la ciutat esportiva de l’equip blanc-i-blau, i que serà casa

seva com a mínim durant la
temporada 2020-21.

4 TÍTOLS AMB CATALUNYA
El fitxatge pel conjunt de Sant Sebastià fa que Arroyo tanqui la
seva etapa com a seleccionadora
absoluta, tot i que la seva etapa
més exitosa va ser amb la sub16.
Amb diverses generacions d’aquestes jugadores cadet, l’espluguina va proclamar-se quatre
vegades campiona d’Espanya.

‘Play-off’d’ascens a Segona B
servit per a la Penya Esplugues

El tercer cap de setmana del mes que
ve, és a dir, el 18 o el
19 de juliol, el sènior
masculí de l’AE Penya Esplugues jugarà el partit de l’eliminatòria d’ascens a Segona B contra
l’AE les Corts UBAE, el campió
del grup 2 de la categoria.
L’únic precedent de la temporada 2019-20 contra el conjunt
barceloní, però, no podria ser
més favorable per a l’AEPE, ja
que va guanyar per 4-2 en un
partit jugat a les Moreres.

Aquest play-off està perfilat
des del passat dijous 4, quan la
Federació Espanyola de Futbol
(RFEF) va confirmar els equips
d’aquesta i d’altres categories
inscrits en la fase, que es jugarà
a partit únic i en una seu que encara s’ha de decidir.
El que també ha de començar
són els entrenaments del conjunt
que entrenen Alfredo García i
Jordi Archilla. El club està pendent de poder tornar a disposar
de les Moreres per poder treballar sobre el seu parquet.
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| Desperados III
Desperados III és un videojoc d’estratègia ambientat al Far West, que estarà
disponible a partir del 16 de juny per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

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

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

Llibres

?

À N G E L

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

L L À C E R

Ser presentador de TV, actor i director

Es va fer popular com a professor d’Operación Triunfo

Fitxar per TVE

QUÈ HA FET

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

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Expectació pel nou programa

Alguns es pregunten si deixarà ‘Tu cara me suena’

Música

Pelis i sèries

L’any del mico
Patti Smith

Històries d’Europa
Teatre Lliure

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

Podría destruirte
Michaela Coel

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

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

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

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

ESTILS DE VIDA
L’aposta per la proximitat
i

ALIMENTACIÓ

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

O

Les claus
ECONOMIA LOCAL
SALUT

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

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

NORMATIVA
MEDI AMBIENT

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