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La Generalitat dona
llum verda a la segona
escola bressol del poble

Núria Marín: “La remuntada
d’aquesta crisi serà més
ràpida que l’anterior”
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Bars i restaurants de Sant Joan
volen més espai per a terrasses
El sector es manifesta mentre que l’Ajuntament considera que el pla de reactivació ja ajuda l'hostaleria pàg 10

Quan
els avis
són les
víctimes
Augment considerable
dels maltractaments
a la gent gran durant
el confinament
pàg 3

ESPLUGUES pàg 8

Partits polítics i agents
socials fan pinya
per afrontar la crisi
COMERÇ pàg 11

Campanya a Sant Just per
mantenir la nova clientela
HANDBOL pàg 13

Primera Estatal servida
per als baixllobregatins
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Els maltractaments a la gent gran han crescut durant el confinament. Foto: Arxiu

Els cops més invisibles
» Els maltractaments a la gent gran han augmentat considerablement durant el confinament
» Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran són una eina clau per detectar aquestes situacions
Júlia Gamissans
BAIX LLOBREGAT
Recorden quan corria per casa
amb uns bolquers que feien
que a cada pas hagués de lluitar
per no caure de cul a terra;
quan li feien moixaines mentre
se li aclucaven els ulls o la il·lusió amb la qual els esperava a la
porta de l’escola i els demanava l’entrepà. Ho recorden tot.
Per això, i per un amor incondicional, molts cops la gent
gran no denuncia el seu maltractador, que acostuma a ser el
seu fill o algun familiar proper,
com explica el director d’Amics
de la Gent Gran, Albert Aquiles,
a aquesta publicació.
Segons les dades que publicava recentment la Diputació de

Barcelona, la violència contra la
gent gran ha augmentat durant
el confinament. Des de la segona quinzena del mes de febrer
fins a l’inici del confinament es
van registrar 52 casos d’abusos,
mentre que des de l’inici del
confinament fins al 9 d’abril
aquesta xifra es va doblar, amb

El 80% de les víctimes
són dones d’entre
80 i 84 anys sense
deteriorament cognitiu
un total de 112 casos. A més, l’informe de la Diputació mostra que
el perfil de persona gran maltractada és en un 80% de les situacions una dona d’entre 80 i 84
anys, sense deteriorament cog-

nitiu i que necessita ajuda amb
les activitats bàsiques de la vida
diària. “El perfil de la persona
presumptament maltractadora
és moltes vegades el fill de la víctima i les tipologies més freqüents d’agressions són psicològiques, de negligència i econòmiques”, confirma l’estudi.
Les xifres parlen per si soles.
L’any 2019 la Diputació va detectar 392 casos de persones en
situació de maltractament –en
un estudi de 42 municipis–.
298 eren dones (76%) i 94 homes (23,97%). Per desgràcia,
“que arribin a denunciar és
quasi impossible perquè es troben dins d’un cercle familiar”,
apunta Aquiles.
El director d’Amics de la
Gent Gran també remarca que el
maltractament contra els avis
molts cops queda invisibilitzat i

és menys identificable “perquè
en la majoria de les situacions no
es tracta d’una violència física
sinó psicològica, econòmica o
institucional”. “Sovint parlem
d’un maltractament inconscient.

El perfil de la persona
presumptament
maltractadora moltes
vegades és el fill
Per exemple, treure autonomia
per decidir a una persona gran és
incapacitar-la, o dir-li que calli
perquè s’està repetint és menysprear-la”, exemplifica Aquiles.
Actualment, Amics de la
Gent acompanya uns 2.600
avis de 13 comarques catalanes.
L’exèrcit de voluntaris que té

desplegat aquesta entitat treballa per salvar la gent gran
d’un dels pitjors mals d’envellir:
la soledat. Alhora, els voluntaris serveixen d’eina per detectar els maltractaments que pateixen les persones que l’entitat
acompanya.
“Nosaltres, en entrar a les cases, ens convertim en un mur de
contenció dels abusos. És per
això que hem de procurar estar
al costat de les víctimes i evitar
que se’ns faci fora de les seves
cases, perquè si no això implica
que molts cops no podem plantar cara al maltractador”, conclou Aquiles fent referència al fet
que a la vellesa les persones
tendeixen a ser tractades com si
fossin infants i poden perdre
controls tan bàsics com el permís de deixar entrar o sortir qui
vulguin de casa seva.
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Els semàfors

La lupa

Els desesperats
per @ModernetdeMerda

Fundació Finestrelles

Som com les onades de calor o les lle- el català se'ns mor als braços i en condemnar la fredor i la inacció d’avantades catastròfiques. Les polèmi- aquestes situacions no pretens ni tan quells que es limiten a observar-nos i
ques sobre l’ús del català cada vegada sols ser brillant clamant al cel, només a subratllar-nos aquesta desesperació.
són més freqüents i cada cop arriben desitges desesperadament que la cria“Estan desesperats”, diuen quan
més polaritzades i agres. Sovint queden tura respiri.
una Vilallonga de torn parla. Sí, ho eslimitades a Twitter, però creixen amb
Som aquí, amb la criatura als bra- tem. La nostra llengua, la teva, se’ns
una força destructiva (i autodestructi- ços. I per això som durs, desagradables, mor. I això ens fa més inestables i terva) impressionant.
poc atractius. Perquè la situació és tan riblement emocionals. I a la desespeNo entraré en el debat sobre Dra- crítica –i les opcions de capgirar la si- ració que ens genera aquest ocàs mil·lema (sèrie amb una Elisabet Casanovas tuació, tan poques– que només ens nari encara hi hem de sumar el vostre
novament radiant, per cert), perquè el queda compartir amb una ràbia a ve- tuit en què –en aquesta mateixa llenque m’ha marcat més no són les opi- gades imprecisa la desesperació, la gua!– us limiteu a remarcar que estem
nions d’uns i altres, sinó el
desesperats. Ho remarcontext social en què ja s’esqueu, a més, des d’una visió
Sento molta pena per nosaltres
tan produint aquesta mena
normalment partidista i de
de debats.
batalla curta, utilitzant la
i per aquesta llengua que de mica
El context és el de l’abllengua per combatre les
soluta desesperació dels
vostres fòbies polítiques.
en mica es va consumint
parlants d’una llengua que
Sento molta pena per
mor. És un context contanosaltres i per aquesta llenminat pel no poder més, per la impo- sensació de solitud, i esperar que el crit gua que de mica en mica es va consutència de veure com la llengua s’esco- de socors alteri alguna consciència en- mint. No estem sabent o volent salvarla per mil forats i com cada vegada que- tre els catalanoparlants despreocu- la millor. Però encara sento més pena
den menys mans per tapar-los.
pats. Però no les altera. I no només no –i incomprensió– pels que, en una
Els catalanoparlants implicats ac- les altera, sinó que moltes vegades en- emergència com la que estem patint, se
tivament en la supervivència del cata- cara les aïlla més de nosaltres.
centren a denunciar la desesperació dels
là (una minoria) ens trobem en tal punt
Però avui no penso culpar-nos, per- altres i, de retruc, convertir en víctima
destrès sentimental que ens deixem en- què estem parlant de la possible mort la tercera o quarta llengua més parladur per les entranyes i ens veiem amb de la nostra llengua, de bona part de la da del món. En una cruïlla tan delicala necessitat de denunciar cada mínim nostra cultura, i només faltaria que da, han decidit asseure’s al marge per
forat de més que aparegui en l'enorme sempre haguéssim de fustigar-nos per- ridiculitzar els que vivim desesperats
colador, perquè ens sembla mentida què cridem massa en no notar el pols per la situació de la nostra –la seva–
que encara puguin néixer nous forats a la criatura. No escric això per con- llengua. La nostra –la seva– cultura. La
cada dia. I ens aboquem a la crítica amb demnar la desesperació ni la manera nostra –la seva– història. I això és, enmés o menys encert argumental perquè com s’expressa. Crec que és més urgent tre moltes altres coses, desesperant.

El coronavirus no ha aturat aquesta entitat que fa més de quatre dècades que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. Ha convertit el sopar solidari
en un àpat que te’l porten a casa i així
manté aquesta activitat per recaptar fons.
pàgina 8

Aj. de Sant Joan

El consistori dirigit per Antoni Poveda
va prohibir tirar petards potents al nucli
urbà per Sant Joan, però va habilitar un
espai al costat de la protectora Despigat.
Per solucionar-ho, va buscar un lloc on els
gats poguessin passar la nit de la revetlla.
pàgina 10

Penya Esplugues

El sènior masculí de l’AEPE es jugarà
l’ascens a Segona B el pròxim dissabte
18 a Cervelló. El conjunt blanc-i-vermell
es disputarà l’única plaça de promoció
del seu grup en un sol partit contra
l’AE les Corts UBAE de Barcelona.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@evapelegri_

Dijous, Fernando Simón anuncia que la
Generalitat valora confinar Lleida. La Conselleria ho nega. Divendres, la consellera diu que no es
confinarà. Molta gent marxa de vacances o de cap de setmana. Dissabte
confinen. Algú em pot explicar què ha
passat?

@joseramonpatter
¿De verdad es criticable que el presidente
del Gobierno de un estado aconfesional no participe en un
acto organizado por la Conferencia
Episcopal? La misma, por cierto, que
apoyó la manifestación de junio de
2005 contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
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La gent del Segrià no
ha fet les coses més malament que la resta de
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Safata d’entrada
Les millors

perles

l municipi de Pinell de Brai (Terra Alta) s’ha fet viral per plantar
cara al feixisme de Vox. Diversos militants d’aquesta formació
van arribar al poble en cotxe per assistir a un acte, però un
grup de veïns va començar a travessar un pas de vianants de forma
constant, d’un cantó a l’altre, impedint que els vehicles avancessin.

E

rohibit fer servir desodorant al transport públic. Aquesta
és la curiosa mesura que ha anunciat l’autoritat que regula
els tramvies i autobusos de Berlín a través de Twitter, amb
l’objectiu que les olors corporals convencin els passatgers de fer
servir correctament la mascareta durant els trajectes.

P

es autoritats sanitàries xineses han confirmat un cas de pesta
bubònica a la Regió Autònoma de Mongòlia Interior. També
han establert l’alerta de nivell 3 a la zona per prevenir els contagis i controlar els possibles brots. Per ara, només hi ha un pacient
ingressat i està estable. Veurem com va la segona meitat de l’any...

L

star tan tranquil al teu bar i, de sobte, veure que el sostre
cau. És el que li ha passat al propietari d’un establiment de
Terrassa, que afortunadament no ha patit cap ferida greu.
Però, com pot ser que un sostre caigui? Pel pes d’una piscina que
un veí havia instal·lat al seu terrat, sense tenir en compte el risc.

E

lguns nens neixen amb un pa sota l’aixella i d’altres, amb el
DIU de la seva mare a la mà. És el cas d’un nadó que ha nascut al Vietnam subjectant el dispositiu que, dos anys enrere, la
seva mare s’havia fet implantar precisament per no quedar-se embarassada. Sembla que no va funcionar.

A
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Nous talls de llum a la Miranda

2

La via per sortir de la crisi:
reindustrialitzar la comarca

3

L’espluguina Natalia Arroyo
entrenarà la Real Sociedad

4

L’AMB neteja i desinfecta
a fons els parcs metropolitans
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Dos nous incendis posen
Esplugues en alerta

Esperança

Ganas locas de quedarme

per Jordi Lleal

per Mani Martínez

Els tres grans estats del món –els
EUA, amb Donald Trump; Rússia,
amb Vladímir Putin, i la Xina,
amb Xi Jinping– estan en mans
d’uns megalòmans. Trump, que
passa per alt qualsevol mesura de
prudència; Putin que canviant la
constitució aconsegueix ser reelegit per poder comandar el seu país
fins a l’any 2026, i Xi Jinping, que
condueix amb mà de ferro la Xina,
que és una dictadura que no admet la discrepància, amb un sistema econòmic mixt, entre comunisme i capitalisme, ben estrany.
Davant d’aquest panorama,
apareix una figura en la política
europea que és i serà un referent
de la democràcia: Angela Merkel.
Durant els pròxims sis mesos ostentarà la presidència europea, a
veure si posa ordre i aconsegueix
que en l’actual crisi econòmica i
social el resultat sigui equilibrat,
sense deixar cap estat de la UE arraconat, i aturar les derives autoritàries en alguns estats perquè rebaixin el to populista ultradretà.
D’altra banda, la ministra de Defensa alemanya ha dissolt una facció d’una unitat d’elit de l’exèrcit
per tenir molts dels seus membres
involucrats en grups d’extrema
dreta, i haver “distret” explosius i
armes de l’arsenal de l’exèrcit.
Algú es pot imaginar que a Espanya es fes el mateix amb els ultradretans de l’exèrcit, Guàrdia Civil,
Policia Nacional i altres personatges que exalten el general Franco?
Potser quedarien quatre gats.
També estaria bé que es depuressin els ultradretans infiltrats als
Mossos d’Esquadra.
Angela Merkel, un exemple de
dirigent que creu en la democràcia, ens dona un bri d’esperança.

Tras nueve meses de prisión
preventiva, acaban de dejar en libertad (en espera de juicio) a
Ibrahim Afquir i Charaf Fadlaoui, acusados de desorden público, atentado contra la autoridad y lesiones y daños, por haber
participado en las manifestaciones contra la sentencia del juicio
del Procés. La Fiscalía les pide
nueve años de prisión y multas de
7.200 euros (sí, nueve años).
Los siete primeros acusados
de terrorismo en la operación Judas están también en libertad
pese a la gravedad de los cargos
imputados.
Esther, Sònia, Rafael i Queralt Casoliva siguen a la espera de
juicio también por terrorismo.
La semana pasada acusaron
también de terrorismo a David
Budria i Clara Borrero, dejándoles también en libertad pese a
ser presuntos terroristas.
En estos días también quedó

listo para sentencia el juicio a Trapero, que sigue en espera de resolución. La Fiscalía pide diez
años de cárcel por Sedición.
También esta semana, Ciudadanos, PP y Vox anuncian
que no permitirán que las condenas de los nueve activistas y
presas y presos políticos pasen a
tercer grado...
Esta es la famosa normalidad
del Estado y del Gobierno más
progresista de la democracia española, cuya Fiscalía sigue acusando de terrorismo a decenas de
personas sin haber una sola víctima ni atentado.
Decenas de personas exiliadas y juicios abiertos constantemente con causas inverosímiles
que significan cárcel, inhabilitaciones, deportaciones y vidas
truncadas por defender un derecho universal.
Unas ganas locas de quedarme en esta España, oiga.

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

#LleidaConfinada

@Cel_Mu: La culpa no és dels temporers,
la culpa és de les administracions i les empreses que posen els beneficis per sobre
de la vida.

#65MilionsPerGratitud

@inarobles13: Juan Carlos cobraba
160.000 €/año. Por tanto, estuvo 722 años
ahorrando para regalar 65 millones a Corinna. Eso, o los Borbones son unos ladrones.

#AuditoriaDelBarçagate

@joeldiazbrah: Us imagineu ser clients habituals d’una empresa, encarregar-li un servei i que el resultat d’aquest servei vagi contra els vostres interessos? Bartomeu tampoc.

|6

líniatres.cat

Juliol 2020

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

7|

Entrevista
líniatres.cat

Perfil | Alcaldessa per damunt de tot

Juliol 2020

Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després
d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelona. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

Foto: Eduardo Corria

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona
Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET
viat farà un any que és presidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el primer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una crisi sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hauria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència
de la Diputació, seria molt tranquil
i podríem culminar molts projectes
i ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a tothom. Ara ens toca estar al costat
dels ajuntaments perquè puguin tirar endavant.

A

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està començant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arribaran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques administracions que ja hem aterrat aquesta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.
El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.
ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Esport són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions extraordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.
I els diners dels superàvits municipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Finalment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí.
S’ha arribat a parlar d’una “rebel·lió municipal” si això no s’acaba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va impedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho reclamem i ara ja és imprescindible.
Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la crisi per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Generalitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciutadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui sigui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi
havia una dificultat evident i no era
fàcil, i així ho vaig reconèixer. Però
calia governar un problema que
no s’estava governant. Per això
vaig alçar la veu en defensa de la
nostra gent gran.
L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llorca, va arribar a declarar la consellera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les
decisions.

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un nomenament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i alçar la veu quan cal sí, però amb el
màxim de respecte.
Com van fer, per exemple, molts alcaldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la realitat laboral, educativa i d’oci metropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin travessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.
Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres materials de protecció. Això demostra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descentralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres.

han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avoquem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.
Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi de
fases, creu que potser ara s’ha anat
massa ràpid en la desescalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
han anat compassades amb els canvis de fase. Comparteixo que no
ens podíem passar de prudència ni
tampoc posar en perill el que havíem aconseguit fins ara, perquè ha
costat molt.
Li poso un cas concret: la reobertura de les escoles, amb els mestres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que donaria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

Ara el problema ja no és la compra
de material sanitari, sinó l’atur
disparat, els milers d’ERTOs, la
demanda brutal d’aliments...
Malauradament, això nosaltres ja
ho vam viure durant la crisi anterior.
Gent de classe mitjana que, de cop
i volta, havia d’anar als serveis socials.

Totes aquestes qüestions delicades (residències, escoles...) les ha
hagut d’afrontar ERC des dels departaments que lidera a la Generalitat. Han mantingut una bona
relació amb els republicans?
Com a presidenta de la Diputació,
amb les formacions polítiques no hi
tinc ni hi deixo de tenir cap relació. Jo
parlo amb responsables institucionals, tinguin el carnet de partit que
tinguin. M’és indiferent. Intento entendre’m i col·laborar amb tothom.

Els 1.000 milions han de servir
també per ajudar aquesta gent?
Evidentment. Nosaltres tenim dos objectius: que cap persona quedi marginada i reactivar l’economia, ajudant
els empresaris i els treballadors que

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Diputació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està funcionant bé aquest pacte?
Sí, és clar.

Van ser uns primers mesos de
mandat complicats a nivell polític.
Jo estic contenta de ser la presidenta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta crisi, hem pogut adreçar, redirigir i enfocar bé la institució cap a les necessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del govern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció.
Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, podria aspirar a més
o, Diputació a banda, prefereix seguir-se dedicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta crisi, tirin endavant. Jo els vull seguir liderant. La presidència de la Diputació és complementària.
Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.
I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant.

L’ESCORCOLL POLICIAL
AL CONSELL ESPORTIU
4Aquesta entrevista es va
fer dimarts 9 de juny. L’endemà saltava la notícia de
l’escorcoll policial al Consell
Esportiu de l’Hospitalet, amb
la detenció del director esportiu de l’entitat i dos regidors socialistes. Dies després Núria Marín va dir que
actuaria amb“absoluta transparència”per“aclarir els fets”.
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Participació | En marxa la votació dels pressupostos

Juliol 2020

Aquells que ho vulguin ja poden participar en la votació dels pressupostos participatius. Fins al 23 de juliol, els veïns i veïnes poden triar una de les deu propostes escollides per realitzar amb els 245.000 euros de pressupost reservats.

Partits i agents socials
fan pinya per afrontar la crisi
» Famílies vulnerables i afectats per ERTOs rebran ajudes directes
» L’Ajuntament ingressarà quatre milions d’euros menys aquest any
ECONOMIA4Sindicats, patronals i tots els partits amb presència al Ple d’Esplugues han signat el Pla de Reconstrucció que
ha de permetre fer front a les
conseqüències socials i econòmiques provocades pel coronavirus. Un dels punts principals
de la proposta és la creació d’un
fons de contingència d’un milió
d’euros que ha de proporcionar
ajudes a les famílies més vulnerables i als treballadors i autònoms afectats per la crisi i els ERTOs. A més, també preveu donar
subvencions als comerços locals, així com a les empreses de
la ciutat que ja hagin notat els
efectes de la crisi.
Amb aquestes mesures, el
Pla vol donar resposta a les necessitats econòmiques i socials,
però també emocionals, d’aquells que pateixin de manera
més crua els embats d’aquesta
pandèmia global que ha trastocat tota la societat.

SUCCESSOS4A mitjans de juny, dos incendis a la frontera entre els barris de la Plana i Montesa van posar en alerta els veïns.
Els focs van cremar vuit cotxes i vuit contenidors.

Tots els signants del Pla de Reconstrucció. Foto: Ajuntament d’Esplugues

Per això, a banda de la signatura dels líders de tots els
partits, el Pla ha volgut ser transversal i ampli i ha comptat amb
les aportacions i les firmes dels
secretaris generals comarcals
d’UGT, Carlos de Pablo, i Comissions Obreres, Josep Maria
Romero, així com de la vicepresidenta d’AEBALL, Rosa Fiol,
i del president de PIMEC Baix
Llobregat, Joan Soler.

REAJUSTAR ELS COMPTES
Aquestes ajudes que atorgarà
l’Ajuntament hauran de sortir
d’un pressupost que s’està adaptant a la nova situació. I és que,
segons els càlculs municipals, el
consistori perdrà 4 milions d’euros aquest any. Un serà per la caiguda dels ingressos i els altres
tres per la morositat. Tot això, en
un moment en què la despesa
augmentarà en àmbits socials.

El coronavirus porta a domicili
el sopar solidari de Finestrelles

ENTITATS4‘El Sopar de les Estrelles’ marca l’inici de l’estiu i és
un dels actes solidaris més importants que organitza la Fundació Finestrelles. Hi col·laboren
cuiners i restaurants amb estrella Michelin, que participen desinteressadament al projecte.
Aquest any, el coronavirus
ha fet impossible que se celebrés
l’acte que permet recaptar fons
per al projecte d’ajuda a persones
amb discapacitat intel·lectual.

Però això no ha estat un impediment per buscar una solució innovadora que permetrà mantenir
la recaptació de fons per a la
fundació.
Es tracta de l’Àpat Solidari per
Finestrelles, en què l’experiència
gastronòmica arribarà a casa d’aquells que hi vulguin col·laborar
gràcies a la tasca del xef Ezequiel
Devoto i el restaurant Olivos.
Els àpats es podran demanar
fins al 12 de juliol.

L’Ajuntament ignora els casals
locals, que omplen les places

POLÈMICA4Els casals d’estiu
organitzats per les entitats de
lleure locals ja estan en marxa, tot
i les dificultats que s’han trobat
per part de l’Ajuntament.
En un comunicat publicat a finals de juny, els col·lectius denuncien que l’alcaldessa fa més de
dos mesos que no s’ha reunit amb
ells. També critiquen l’actitud
de les regidores d’Educació i Serveis Socials, que van negar les beques que l’Ajuntament atorga
als infants amb menys recursos
perquè puguin anar als casals durant l’estiu o de colònies.
El consistori tampoc ha cedit
cap escola a les entitats perquè
puguin fer les activitats, cosa que

asseguren que va contra “les recomanacions de la Generalitat”,
que demana “col·laboració municipal” per “garantir un lleure
de qualitat per a tots els infants
i joves”.
En el document, les entitats
consideren que l’Ajuntament “no
fa altra cosa que dificultar” la seva
tasca i conclouen dient que no reconeixen “aquesta forma de tractar les entitats de lleure educatiu”
locals.
Tot i aquesta situació, els esplais d’Esplugues finalment han
organitzat els seus casals i han
aconseguit omplir totes les places
disponibles, i per això agraeixen
el suport de la ciutadania.
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Homenatge | Acte per a les víctimes del coronavirus

L’Ajuntament ha anunciat que organitzarà un acte de record per a les víctimes de
la Covid-19 abans de finals de mes. L’acte vol servir per donar suport, acompanyar i
reconfortar els santjoanencs i les santjoanenques que han perdut un ésser estimat.

Bars i restaurants reclamen
més espai per a les terrasses
» El sector es manifesta davant el consistori i es reuneix amb l’alcalde
» El govern considera que el pla de reactivació ja ajuda l’hostaleria
Pau Massip Martori
SANT JOAN
Mig centenar de propietaris de
bars i restaurants es van manifestar davant de l’Ajuntament el
passat 15 de juny per reclamar al
govern municipal dirigit per Antoni Poveda que faci com en
molts municipis de Catalunya i
els deixi ampliar les terrasses.
Amb aquesta proposta, els locals
pretenen mantenir les mateixes
taules que tenien abans de l’esclat de la pandèmia del coronavirus i, a la vegada, poder mantenir les distàncies de seguretat
i d’higiene que evitin contagis. La
concentració va aconseguir que
l’alcalde els atengués en una
reunió improvisada on van exposar les seves peticions i demandes. També hi van aportar
més de 600 firmes recollides
després d’una campanya.

Alguns dels concentrats a la protesta davant l’Ajuntament. Foto cedida

El sector de la restauració assegura que si pot augmentar el
nombre de taules i tornar a la situació anterior a la crisi sanitària podrà tornar a contractar els
treballadors que estan afectats
per un ERTO, millorant la situació laboral de molts veïns i
veïnes.
El sector de l’hostaleria se
sent “desprotegit” i considera
que l’Ajuntament no els dona
cap mena d’ajuda. Per això demana més “flexibilitat” per part
del consistori i que afluixi la pres-

sió policial. Propietaris de bars i
restaurants expliquen que se senten assetjats, ja que, en determinats barris, hi ha locals que han
arribat a rebre sis visites de la Policia Local en un dia.
Des del govern municipal expliquen que ja han posat sobre la
taula diverses mesures per ajudar
el sector del comerç [vegeu pàgina 12] a través del Pla de reactivació local. Però des del sector
adverteixen que, si no hi ha mesures concretes aviat, es poden
tornar a mobilitzar.

Investiguen la gestió de
Sophos durant la pandèmia

TRIBUNALS4La residència Sophos de Sant Joan Despí és una
de les investigades per la Fiscalia per la gestió del coronavirus
que ha dut a terme l’empresa.
Segons recullen diferents
mitjans, des de principis de
març fins al 9 de juny han mort
al centre més d’una trentena de
persones. L’empresa diu que no
totes han mort per coronavirus
i ho redueix a 13 casos positius
i a 8 casos compatibles que se-

rien asimptomàtics i no s’haurien detectat fins a l’autòpsia.
Més enllà de les víctimes, la
Coordinadora Residències 5+1,
que agrupa familiars de residents de diferents centres, assegura que al centre de Sant
Joan Despí, on viuen 111 persones, hi ha hagut 120 contagiats
entre treballadors i residents.
Aquest col·lectiu espera que
la denúncia de la Fiscalia serveixi
per esclarir els fets.

L’espai per tirar petards genera
tensions amb una protectora

POLÈMICA4L’Ajuntament va
prohibir tirar petards de gran
potència al nucli urbà durant la
revetlla de Sant Joan per celebrar
la nit “amb garanties de seguretat”. Per poder-los tirar, calia
anar a un dels espais habilitats
per fer-ho, que es van distribuir
per diferents punts del municipi.
El problema és que un d’aquests espais, el que es va habilitar a l’aparcament del carrer de
la Creu d’en Muntaner, al costat
de l’IES Jaume Salvador i Pedrol,
estava a pocs metres de la seu de
la protectora d’animals Despigat.

Els animals són molt sensibles al soroll dels petards i, per
això, l’entitat va demanar a l’Ajuntament que busqués un altre
lloc on es poguessin tirar els petards. El govern d’Antoni Poveda, en canvi, va decidir buscar un
lloc alternatiu on traslladar els
gats durant la nit de la revetlla,
una mesura criticada per la complicació que comportava.
Finalment, l’entitat ho va acceptar i va traslladar els animals,
tot i que un d’ells va morir pel
trasbals. El cas va arribar al Ple a
través d’una pregunta d’Esquerra.

Música i teatre sobre camions
a la Festa Major més atípica

FESTES4L’aixecament de les
mesures més dràstiques del confinament va permetre que se celebrés una de les festes majors
més estranyes i diferents que es
recorden els últims anys.
Amb un calendari menys
atapeït i amb una combinació
d’espectacles a les xarxes socials
i als carrers, la festa va comptar
amb diverses cercaviles i escenaris sobre rodes que van portar les activitats pels diferents
carrers dels barris per tal d’evitar aglomeracions i concentracions en punts concrets.

Un dels plats forts va ser la
nova creació de Quim Masferrer.
L’humorista ha creat un espectacle itinerant titulat ‘Moltes
gràcies’, que va recórrer els carrers del Centre, però no va poder anar al de Torreblanca tal
com estava previst per problemes logístics.
També hi va haver batucades,
l’espectacle de clown i música de
Pep Callau i els Pepsicolen i el tradicional castell de focs, que va
tancar la celebració i que els
veïns i veïnes van poder acompanyar amb bengales des de casa.
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Cultura | Cal Llibreter celebra una festa per la reobertura

La llibreria Cal Llibreter va encetar el mes amb una festa per agrair el suport
de la clientela durant aquests mesos tan complicats. Per això van decidir fer
un ‘Acció de Gràcies’ literari amb contacontes, xerrades, presentacions i firmes.

La Generalitat dona llum verda
a la segona escola bressol local
» Es construirà en uns terrenys cedits del pati de l’Escola Montserrat
» També s’està buscant una empresa que obri una llar privada aviat

EDUCACIÓ4L’aprovació dels
pressupostos per part de la Generalitat permetrà que el Govern
assumeixi part del cost per construir i mantenir la segona escola bressol de Sant Just Desvern.
Per això, l’Ajuntament ja treballa per encarregar el projecte de
construcció d’aquest nou equipament educatiu, una prioritat,
segons expliquen fonts del govern municipal.
La necessitat de places d’educació dels 0 als 3 anys al poble farà que el consistori modifiqui el seu pla d’inversions per
tal de trobar el finançament necessari per construir la nova llar
d’infants pública. Per fer-ho, el
Departament d’Educació ha acceptat cedir una part del pati de
l’Escola Montserrat perquè es
faci el nou edifici.
D’aquesta manera, la nova
escola bressol del municipi es faria en un terreny ubicat entre
l’Escola Montserrat i Vitalia, en

El programa de Festa Major
agafa forma amb petits actes

FESTES4Sant Just comença escalfar motors per la celebració de
la Festa Major d’enguany, que
arrencarà divendres 31 de juliol
i s’allargarà fins dijous 6 d’agost.
Tot i que la situació fa que
l’Ajuntament sigui cautelós i
esperi uns dies per tancar el
programa definitiu, ja s’han
confirmat algunes activitats,
com el concert que farà Santos
Puertas el dimecres 5 d’agost a
les deu de la nit.
La intenció del consistori és

organitzar actes de petit format
per garantir que es respecten les
mesures d’higiene i seguretat
per evitar la transmissió del coronavirus.
Un altre dels actes confirmats
és la cloenda, que serà la Festa
del Foc que es farà a la plaça Camoapa el sis d’agost i que comptarà amb la participació del Drac
de Sant Just i els Dimonis Apagallums de Camablanca.
A més, també s’organitzaran
activitats durant tot el mes d’agost.

La nova escola complementarà l’oferta de la Marrecs. Foto: Aj. de Sant Just

un espai de les Basses de Sant
Pere dedicat a fer-hi equipaments. Amb aquesta nova escola bressol es vol resoldre el dèficit de places públiques d’educació entre 0 i 3 anys, una situació
que s’agreujarà de cara al curs
que ve amb el tancament de la
llar d’infants Tic-Tac.

UNA SUBSTITUTA
Com que la construcció de la
nova escola bressol és una solució a llarg termini, l’Ajuntament
també està treballant perquè
una empresa privada obri un
nou centre al poble, que serveixi per oferir places de zero a tres
anys el curs vinent.

El Drac de Sant Just serà protagonista de la Festa de Foc. Foto: ERC

L’ajuda a Nicaragua es complica
COOPERACIÓ4L’Assemblea Nacional de Nicaragua ha decidit retirar la personalitat jurídica a
l’Asociación de Hermanamiento
Municipal (ASODHERMU). A
través d’aquesta entitat és com
l’ONG Sant Just Solidari vehicula la seva ajuda i la seva tasca al
poble agermanat de Camoapa.
La decisió del govern nicaragüenc ha tirat endavant tot i la
implicació que han pres en l’assumpte ens diplomàtics com
l’ambaixada espanyola a Mana-

gua, el Ministeri d’Afers Exteriors
o el Fons Català de Cooperació.
La retirada de la personalitat
jurídica a aquesta entitat, que representa l’ONG santjustenca al
país suposa l’embargament dels
diners i els béns que té a Camoapa, com per exemple el local des
d’on Sant Just Solidari fa la seva
tasca. Això dificultarà la feina
de l’organització sobre el terreny.
En declaracions a Ràdio Desvern, el president de Sant Just Solidari, Lluís Casals, creu que el go-

vern de Nicaragua ha pres aquesta decisió perquè l’ONG volia
implicar-se en el Comitè de Mitigació Municipal que s’ha organitzat a Camoapa per fer front al
coronavirus a escala local, veient
la nul·la reacció de l’Estat i la falta d’assistència als ciutadans.
Davant d’aquesta situació,
l’Ajuntament de Sant Just es
mostra preocupat i adverteix que
aquesta decisió pot acabar afectant la cooperació que fan moltes
entitats catalanes a Nicaragua.
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Innovació | L’AMB crea una app per a la distribució urbana
Juliol 2020

Esplugues, Sant Joan i Sant Just són tres dels municipis que posen en marxa
l’SPRO, una aplicació impulsada per l’AMB per millorar la gestió de les places
de càrrega i descàrrega i pensada pels professionals de la distribució urbana.

El comerç de Sant Joan Despí
rebrà 454.000 euros en ajudes
INVERSIÓ4El pla de reactivació
social i econòmic de Sant Joan
Despí contempla una partida
de 454.000 euros pel sector del
comerç. Es tracta d’una sèrie
d’ajudes i subvencions que tindran dos objectius: fomentar la
contractació de persones en el
sector i facilitar el pagament de
despeses generades durant l’estat d’alarma.
Per fomentar la contractació
de santjoanencs i santjoanenques que estiguin a l’atur, el
consistori destinarà 154.000 euros. Podran sol·licitar les ajudes
aquelles empreses del sector
serveis o del comerç que contractin una persona a jornada
completa o dues a mitja jornada.
La subvenció serà de 1.540
euros per mensualitat com a
màxim i es pagarà durant dos
mesos. Des de l’Ajuntament, a
l’hora d’atorgar aquestes subvencions, es vol donar preferència a persones en risc d’exclusió social i amb més dificultats
per accedir al mercat de treball
com per exemple dones més

Els comerciants rebran ajudes per contractar gent. Foto: Aj. de Sant Joan Despí

grans de 35 anys o aturats de
llarga durada.

DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR
La segona línia d’ajudes per al sector que contempla el pla té un
pressupost de 300.000 euros i estarà destinada a facilitar l’adaptació digital del comerç de proximitat. Les ajudes també serviran

perquè els comerciants puguin
comprar materials de protecció i
prevenció o per implementar el teletreball als seus negocis.
Aquesta partida també preveu
donar subvencions a aquells negocis que es van veure obligats a
tancar durant l’estat d’alarma o
que hagin perdut la meitat de la
facturació durant aquest període.

Campanya per mantenir
la clientela del confinament

SANT JUST4El confinament i la
limitació de moviments ha fet
que molts ciutadans canviïn els
seus hàbits de consum i tornin
a comprar als comerços de proximitat i als establiments de
barri. El sector és conscient
d’aquesta situació i vol fidelitzar
aquesta nova clientela, per tal
que es quedi al poble i no torni
a anar a comprar fora ara que es
recupera la situació prèvia a la
crisi sanitària.
Per fer-ho, a Sant Just han
creat la campanya “Sense anar
més lluny”, que també vol fer

veure als veïns i veïnes el paper
fonamental que tenen els comerciants i restauradors en els
municipis i en la seva vida econòmica.
Perquè els santjustencs i les
santjustenques sàpiguen amb
facilitat quina mena de comerços hi ha al poble i quins serveis
tenen al costat de casa, l’aplicació de seguretat ciutadana del
municipi ofereix un nou servei.
Es tracta d’un directori on apareixen els establiments locals i on
hi ha les dades de contacte de
tots els comerços.

Esports
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Futbol | L’Atlètic Sant Just, ambiciós de cara al curs vinent

Després d’una més que notable cinquena posició en l’estrena a Primera Catalana, l’Atlètic Sant
Just vol seguir creixent el curs que ve i és ambiciós. Després de renovar bona part del blic, el
seu tècnic, Joan Suriol, va dir a Mundo Deportivo que tenen ganes que la pilota torni a rodar.

Primera Estatal d’handbol
servida per als baixllobregatins
Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
Si no hi ha cap contratemps,
l’Handbol Esplugues i l’Handbol
Sant Joan Despí començaran el
curs 2020-21 de la Primera Estatal masculina el primer cap de
setmana del mes d’octubre. A
mitjans del mes passat la Federació Espanyola (RFEBM) va
perfilar la temporada que ve i el
dia de Sant Joan es va sortejar el
calendari de partits.
D’aquesta manera, els dos
representants de la comarca ja saben quan i on jugaran els seus primers partits oficials gairebé set
mesos després de l’aturada de la
lliga a principis del març passat.
Els espluguins debutaran a les
Moreres contra una de les sensacions de la temporada passada,
l’Handbol Poblenou, mentre que
els santjoanencs també s’estrenaran a casa, al Salvador Gimeno, rebent la visita d’un històric,
el Balonmano la Roca.

El curs 2020-21 començarà el mes d’octubre. Foto: Jordi Terrón / CHSJD

El derbi de la primera volta es
jugarà en la jornada 10 a Sant
Joan Despí, mentre que el partit
de la segona meitat de la lliga ja
serà el 2021, a les Moreres, mentre que els darrers partits, tant de
la primera volta com de la lliga,
seran contra el Sant Cugat (per a
l’Esplugues) i contra el Sant Esteve (per als santjoanencs).
EL FORMAT NO CANVIA
El que tant espluguins com santjoanencs saben, però, és que el

format de la Primera Estatal,
contràriament al que passa en altres categories, es manté.
Els dos equips formen part del
grup D del tercer esglaó de l’handbol estatal masculí i jugaran una
fase regular a doble volta de 30
jornades, amb els dos primers
classificats de cada grup rebent
plaça per al play-off d’ascens a Divisió de Plata. De la mateixa manera, també baixaran a Lliga Catalana Sènior masculina els dos
pitjors quan acabi la fase regular.

L’HC Sant Just coneixerà el
calendari durant el mes que ve

El dia 22 del mes passat el
primer equip de l’HC Sant
Just va poder tornar a
trepitjar el parquet de la Bonaigua després de més de tres mesos sense fer-ho.
El conjunt santjustenc, doncs,
està pendent de conèixer el calendari de la temporada 2020-21,
però segons ha pogut saber Línia
Tres aquest no se sortejarà ni es
farà públic fins al mes que ve.

Abans, el dia 18 d’aquest mes, la
Federació Espanyola de Patinatge (FEP) celebrarà l’Assemblea
General Ordinària, que ha de
servir per tancar el curs actual.
DUES SETMANES DE CASAL
Per altra banda, finalment el
club ha decidit organitzar un casal de dues setmanes, que es
farà a l’Escola Montseny entre els
dies 13 i 24 d’aquest mes.

La Penya Esplugues es jugarà
l’ascens a Segona B a Cervelló

Des de finals del mes
passat que tots els ingredients estan sobre
la taula: la Penya Esplugues ja
sap quan i on es disputarà el partit del play-off que decidirà si els
espluguins pugen a la Segona Divisió B del futbol sala: l’enfrontament contra l’AE les Corts
UBAE es jugarà el pròxim dissabte 18 a les nou de la nit al al
Pavelló Municipal de Cervelló.
Les primeres setmanes del re-

torn a la feina dels blanc-i-vermells van estar centrades en la
recuperació de la forma física
perduda, mentre que més tard es
va posar l’accent en preparar el
partit contra un equip que coneixen d’allò més bé.
De fet, l’únic precedent d’enfrontament directe del curs 201920 va acabar amb un 4-2 favorable al conjunt d’Alfredo García.
Javi Tamayo, amb dos gols, va
ser el millor jugador del matx.

Viu en línia
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| Sword Art Online
La famosa saga de jocs de rol creada per l’empresa japonesa Bandai Namco té
una nova entrega: Sword Art Online. Alicization Lycoris. Per a PC, Xbox One i PS4.

Famosos

No t’ho perdis

La Laia de Porca misèria o la Lídia de La Riera són
els dos personatges més populars d’Anna Sahun
(Barcelona, 1975), una de les cares conegudes de
la ficció de TV3. Però, deixant de banda la pantalla petita, aquesta actriu ha demostrat al llarg
d’uns vint anys de carrera que és tot terreny: ha
fet dues pel·lícules i ha convertit els escenaris en
la seva segona llar. Ha treballat amb directors
com Sergi Belbel, Jordi Casanovas o Joel Joan, la
seva parella i pare de les seves filles. A principis
d’aquest 2020, va formar part de Justícia, la darrera obra de Guillem Clua estrenada el mes de
febrer al TNC. Tot i que el coronavirus va obligar a
suspendre’n les funcions, la seva interpretació ha
estat un dels motius pels quals ha rebut el 46è
premi de teatre Memorial Margarida Xirgu, que
atorguen l’Agrupació Dramàtica de Barcelona i
l’Ajuntament de Molins de Rei.

CosmoNits
Tornen les CosmoNits del CosmoCaixa, un cicle de sessions nocturnes de cinema a la fresca. Tots els dijous del
2 de juliol al 27 d’agost, a les deu de la nit, els amants de
les pel·lícules de ciència-ficció tenen una cita al CosmoCaixa de Barcelona. Per només sis euros, podran accedir
a l’interior del museu, visitar l’exposició temporal i gaudir de pel·lícules com ¡Olvídate de mí!, Próxima o El viaje
de Chihiro, entre altres grans títols. Les projeccions, com
sempre, es fan a la plaça de la Ciència, però aquest cop
s’han hagut d’adoptar diverses mesures de seguretat.

Llibres

?

A

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

N A

S

A

H

U N

Ser actriu de televisió, teatre i cinema

Sobretot per ‘Porca Misèria’ i ‘La Riera’, sèries de TV3

Guanyar el premi Memorial Margarida Xirgu

QUÈ HA FET

Han valorat el seu paper a l’obra ‘Justícia’, de Guillem Clua

...

A LES XARXES

Teatre

N

La fitxa

Felicitacions del món del teatre

Molts companys de professió li han donat l’enhorabona

Música

Pelis i sèries

Els invisibles
Andreu Farràs i altres

Assedegats
Oriol Broggi

Desconfination
Stay Homas

Dónde estás, Bernadette
Richard Linklater

Andreu Farràs s’ha envoltat de cinc periodistes més per escriure Els invisibles: Pau
Farràs (el seu fill), Inma Santos, Gemma
Varela i Andrea Vargas. Aquest llibre ofereix un retrat de la immigració a Catalunya
a través d’entrevistes a una trentena de
testimonis, que expliquen per què van
marxar dels seus països, com van arribar
i com els ha canviat la vida tot plegat.

La Perla 29 torna a la càrrega aquest juliol. Dins de la programació del Festival
Grec 2020, la companyia presenta Assedegats, una obra de Wajdi Mouawad dirigida per Oriol Broggi. Es tracta d’una
peça que s’endinsa en la complexitat de
l’adolescència i de la transició cap a l’edat
adulta a través de tres personatges.
Al Teatre Biblioteca de Catalunya.

El trio que es va fer famós des d’un balcó de l’Esquerra de l’Eixample durant el
confinament ha presentat la seva primera
mixtape. Sota el títol Desconfination, els
Stay Homas han publicat les seves cinc
cançons més aclamades pel públic, amb
col·laboracions amb Judit Neddermann,
El Kanka, Oques Grasses i Nil Moliner. Tot,
mentre preparen un disc per a la tardor.

Cate Blanchett protagonitza la nova
pel·lícula de Richard Linklater (autor i director de Boyhood). A Dónde estás, Bernadette, Blanchett dona vida a una mare
agorafòbica que fuig de casa sense deixar rastre just quan havia d’emprendre un
viatge a l’Antàrtida amb la seva família.
El film és una adaptació del llibre homònim, escrit per Maria Semple.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Davant del sol i la calor, seny
i

SALUT

n un any en què hem estat més hores que mai tancats a
casa, és normal que, ara que es pot, el cos ens demani
sortir al carrer i que ens toqui el sol, malgrat que això impliqui passar molta calor. Tot i que és cert que estar a l’aire
lliure ens comporta molts beneficis, no podem perdre de vista el perill que suposa l’exposició a la radiació solar i a les altes
temperatures. En aquest sentit, el Departament de Salut de la
Generalitat recorda que “només quinze minuts d’exposició a
les radiacions ultraviolades ja poden danyar la pell”.
Per prevenir tant els problemes a la pell com els cops de
calor, és important evitar l’exposició directa al sol durant les
hores de més calor –entre les dotze del migdia i les quatre de
la tarda–, buscar les zones d’ombra i hidratar-se freqüentment. També és útil portar gorra o barret, ulleres de sol (els
ulls també pateixen amb el sol) i, si vas a la platja, un para-sol.
I, evidentment, les cremes de protecció solar són les nostres millors aliades durant l’estiu. Cal aplicar-se un protector
amb un factor adequat al tipus de pell (mínim, factor 15) vint
o trenta minuts abans de l’exposició al sol i cada dues hores,
després de cada bany o si se sua molt.

E

Les claus
PITJORS HORES
HIDRATACIÓ
ACCESSORIS
PROTECCIÓ

Cal evitar exposar-se al sol durant les hores
de més calor, de dotze del migdia a quatre de la tarda
Quan fa tanta calor, és encara més important que
normalment hidratar-se amb molta freqüència
Gorres, barrets i ulleres de sol són bons aliats durant l’estiu,
sense oblidar el para-sol quan anem a la platja
Cal posar-se crema solar 30 minuts abans de l’exposició
al sol i cada 2 hores, després de cada bany o si suem molt
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