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El procés de vacunació al país va
començar en una residència a
l’Hospitalet el 27 de desembre.
Des de llavors, el risc de morir per
Covid en aquests centres per a
persones de la tercera edat ha cai-
gut un 98%. Així ho recull un es-
tudi liderat per la subdirectora ge-
neral de Promoció de la Salut de
la Generalitat, Carmen Cabezas.

L’arribada dels vaccins “ha
canviat la situació com de la nit al
dia en comparació amb ara fa un
any”. Ho diu Jofre Fuguet, di-
rector de les fundacions Santa Eu-
làlia i Sant Roc de l’Hospitalet. Per
a Juan Gracia, director de la re-
sidència Eixample El Prat, “la va-
cuna és la solució”. Per això, el
també president de l’Associació
de Centres d’Atenció a la De-
pendència (ACAD) considera que
ara els centres residencials viuen
“un moment dolç” després de la
“catàstrofe sanitària” que van
patir fa un any.

Però com remarca Fuguet,
“les residències no són un nucli
aïllat” i, mentre l’entorn no re-
cuperi la normalitat, aquesta
tampoc arribarà als centres. De
moment, el que s’ha aconseguit és
que les persones que hi viuen no
es contagiïn i, si acaben agafant
el virus, la majoria ho passen amb
símptomes molt lleus. Josep Ser-
rano, director de la residència Te-
resa Duran de Cornellà, diu que
la vacunació va a bon ritme, però
reconeix que “encara estem en
etapa de no normalitat” i admet
que el febrer de l’any passat no
sap “quan tornarà ni si tornarà”.

VIDES ALTERADES
Però la pandèmia també ha pro-
vocat efectes devastadors als re-
sidents que no s’han contagiat.

Serrano, de la residència Teresa
Duran de Cornellà, afirma que “la
situació de les persones s’ha vist
molt alterada”.

També detalla que a les resi-
dències hi viuen persones que,
pel grau de dependència, ne-
cessiten una sèrie d’atencions per
mantenir la seva qualitat de
vida. Però aquesta situació es va
aturar en sec amb l’arribada del
virus, ja que la prioritat va pas-
sar a ser evitar contactes. Per
això es van crear grups bombo-
lla, es van cancel·lar totes les ac-
tivitats en grup i, fins i tot, es van
fer aïllaments preventius en ha-
bitacions individuals. En aquest
sentit, resumeix que aquest
“aïllament forçat” ha provocat
una “pèrdua de facultats” entre
els residents. És una situació si-
milar a la que han viscut els re-
sidents de la Llar Nostra Senyo-
ra de Lourdes, de Sant Just Des-

vern, on expliquen que algunes
persones han patit “molt dete-
riorament” i han perdut memò-
ria o mobilitat. Així i tot, reco-
neixen que s’estan recuperant fí-
sicament i psíquica a mesura
que es poden reprendre les acti-
vitats i les visites dels familiars.

APRENDRE LES LLIÇONS
Els responsables coincideixen a re-
conèixer que la pandèmia ha per-
mès veure les costures del sistema
d’atenció a les persones grans i cal
extreure’n conclusions per millo-
rar-lo de cara al futur. El president
d’ACAD, Juan Gracia, reconeix
que “es va parlar molt d’hospita-
litzar residències”, però té clar
que “la gent no vol viure en un hos-
pital”. De fet, tots afirmen que
aquest és el camí contrari que
s’ha d’agafar. Serrano, però, pun-
tualitza que el coronavirus ha ac-
tivat una atenció dels professionals

del sistema sanitari a les residèn-
cies que “s’hauria de conservar” un
cop se superi la pandèmia.

Per a Fuguet, “ara s’ha vist la
importància i la necessitat d’un
servei robust d’atenció a les per-
sones grans” i cal apostar per en-
fortir els serveis perifèrics, aquells
que permeten “garantir el benes-
tar i el nivell de vida mentre les
persones continuen vivint a casa
seva”. Perquè, com descriu Ser-
rano, aquest és el camí, “que la
gent pugui continuar vivint al
domicili propi tant temps com si-
gui possible i retardar al màxim
arribar a una residència”.

Però això no substituirà els
centres per a persones de la ter-
cera edat, perquè tal com reconeix
Gracia, de l’ACAD, “les residèn-
cies són un recurs necessari per
a la societat”. De fet, Serrano va
més enllà i afirma que “és indis-
pensable” que n’hi hagi, que cada

cop n’hi hagi més i que s’hi dedi-
quin més recursos, ja que, els prò-
xims anys, “cada cop hi haurà
més persones grans” per cuidar.

Per últim, Sandra Cobarru-
bias, directora de la residència
Sant Rafel Arcàngel de Sant Joan
Despí, també considera que a
partir d’ara es valorarà més que
el personal que treballa als cen-
tres per a persones de la tercera
edat tingui experiència i estigui
qualificat per tractar els resi-
dents. El seu centre és una ex-
cepció perquè ha aconseguit su-
perar un any des de l’esclat de la
pandèmia sense que s’hagi de-
tectat cap contagi a la residència.
Per això també creu que un cop
superat el coronavirus, un ele-
ment que quedarà és la previsió.
Estar preparat no per saber què
fer quan hi ha un virus com
aquest dins de la residència, sinó
per evitar que hi entri.

Pau Massip
SANT JOAN/SANT JUST

“De la nit al dia”
» La vacunació redueix els contagis i la mortalitat en unes residències que encaren la desescalada

» La pandèmia obliga a afrontar un canvi de model que cada cop haurà d’atendre més gent

Una imatge de l’exterior de la residència Llar Nostra Senyora de Lourdes, de Sant Just Desvern. Foto: Ajuntament de Sant Just
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La lupa

Més enllà dels casos que puguem tenir al nos-
tre entorn, comença a haver-hi xifres que
alerten d’una greu crisi de salut mental en-
tre el jovent. Els intents de suïcidi entre ado-

lescents van augmentar un 27% en l’any de la pandèmia.
Les consultes i ingressos per trastorns de la conducta ali-
mentària han crescut en algunes zones del país més del
40%, i unitats com la de Sant Joan de Déu han experi-
mentat increments de casos de fins al 60%. Aquests ca-
sos afecten gent cada cop més jove, i això ha provocat al-
guns problemes i disfuncions en un sistema que estava
preparat per atendre gent a partir de 16 anys però no tant
per als casos, cada cop més nombrosos, de 12 i 13 anys.

Aquesta tendència, ben real i evident, segurament
té múltiples causes i no és fàcil atribuir-ho a un factor
o un altre. Però sembla raonable pensar que la pan-
dèmia, i sobretot les mesures de confinament, no hi han
ajudat. De fet, probablement han contribuït a agreu-
jar i precipitar casos que potser en un altre context no
haurien arribat a situacions límit.

No s’han valorat prou els costos psicològics i socials
de l’ensenyament a distància, que durant un any s’ha
generalitzat de manera total o parcial en alguns cursos
superiors de secundària, al batxillerat, als cicles for-
matius i a la universitat. L’aïllament i trencament dels
vincles socials que suposa no poder acudir quotidia-
nament als centres educatius i no relacionar-se amb
normalitat amb el grup d’iguals i amb els professors i
professores té costos importants a nivell d’aprenentatge,
però també des del punt de vista psicosocial. 

Cal recordar que parlem d’etapes clau per al desen-

volupament de les persones. Tota l’adolescència i l’entrada
a l’edat adulta. I l’aïllament és especialment greu en mo-
ments de transició entre cicles educatius o entre l’edu-
cació i el món laboral. Són situacions en les quals les re-
lacions, els contactes informals i la interacció amb gent
com tu són absolutament fonamentals.

A banda dels tancaments dels centres educatius, les
polítiques de control de la pandèmia han tingut un im-
pacte especialment acusat en el lleure de les persones jo-
ves. Caus i esplais han tingut una activitat molt limita-
da i irregular, l’esport escolar i juvenil ha patit també afec-

tacions importants i, sobretot, el toc de queda ha limi-
tat molt la vida social i les relacions del jovent. 

I, sobretot, l’impacte econòmic de la crisi afecta el jo-
vent de manera molt desproporcionada. Catalunya te-
nia, ja abans de la Covid, uns nivells molt elevats d’atur
i precarietat laboral juvenil. I ara, amb l’economia atu-
rada, la manca de perspectives encara és molt més greu.

Totes les mesures de control de la pandèmia, o si
més no la majoria, probablement eren necessàries en
un moment determinat. Però és impossible no tenir la
sensació que no s’ha valorat prou els costos que tenien,
especialment per al jovent. 

El cas de la pandèmia exemplifica de manera molt cla-
ra que les decisions polítiques sovint han d’equilibrar in-
teressos contraposats. I no és fàcil ni evident com fer-ho.
Aquest any ha calgut lesionar interessos i drets de mol-
tes persones per protegir la població del virus. Cons-
tantment els poders públics han anat buscant equilibris,
com no podia ser d’una altra manera. Però cal tenir pre-
sent que sovint en aquests equilibris els interessos i drets
del jovent hi han tingut molt poc pes. Perquè no tenen
una traducció immediata en el PIB, i perquè tenen molt
poca veu política. Però amb dades tan dramàtiques com
les que anem coneixent, potser és hora de canviar-ho.

Els joves són un col·lectiu que vota poc i que té poc
accés i influència social i política. Per tant, és relati-
vament fàcil oblidar-se’n. Durant molts mesos han es-
tat pagant una part molt important del cost del con-
trol d’una pandèmia que, de fet, per a ells i elles re-
presentava un risc directe relativament baix. I, així i
tot, han hagut de patir una certa criminalització pels
seus comportaments. 

A partir d’ara, tanmateix, caldria tenir molt més en
compte aquesta dimensió en les decisions que s’hagin de
prendre a partir del final de l’estat d’alarma. Mesures com
el toc de queda no són gratuïtes i, per tant, és impres-
cindible minimitzar-les en durada i extensió. I assegurar-
se que tenen un impacte significatiu abans de mantenir-
les indefinidament. En molts sentits, amb les facultats tan-
cades i els instituts semitancats, les perspectives laborals
molt magres i les oportunitats d’oci absolutament limi-
tades, fa un any que s’ha privat el jovent d’alguns dels ele-
ments clau que constitueixen l’experiència de ser joves.

S'ha privat el jovent d'alguns dels
elements clau que constitueixen

l'experiència de ser joves
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per Jordi Muñoz

Ser joves en temps de pandèmia

Cada vez que la opi-
nión publica se vuelve

loca porque “qué mal el
botellón”, se aprovecha el tema para
privatizar la fiesta, bien en pisos de al-
quiler (como pasó durante el toque de
queda) o bien en salas. Tiene poco que
ver con la sanidad y mucho con la eco-
nomía.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui finalitza el meu
permís de maternitat. El

meu bebè només té 3
mesos i 20 dies, i mama a demanda, de
nit i de dia. L’OMS aconsella lactància
materna exclusiva fins als sis mesos, i
l’Associació Espanyola de Pediatria re-
comana no escolaritzar els infants
abans dels 2 anys.

Israel: almenys una vin-
tena de palestins morts

a Gaza –gairebé la meitat
infants– arran dels bombardejos d’Is-
rael amb què l’exèrcit ha contestat el
llançament de coets fet abans, des de
la Franja, que han fet sonar les sirenes
a Jerusalem. Netanyahu ha advertit
Hamàs que ho pagarà car.

@txellfeixas@albaps@apuente

Estoy escuchando a
periodistas hablar de

"los obreros que cobran
900 euros" como si fueran otros. Como
si en esta profesión (y parecidas) no hu-
biera muchísimos mal pagados, con
menos calidad de vida que esos "ob-
reros” (sic). Creerse de otra clase social
por ¿trabajar con portátil?

@cristinagcasado
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Tres jornades decisives 
per al futur de l’HC Sant Just1

2
Sant Joan vol impulsar el servei 
a domicili dels restaurants locals

S’aprova el Pla Especial 
per protegir el parc de Collserola

Coca-Cola vol acomiadar 
50 treballadors de la seu d’Esplugues

La Penya Esplugues s’allunya 
de la zona de descens directe

El + llegit líniatres.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@324cat: Mossos i Policia Nacional han de-
tingut unes 200 persones relacionades amb
la xarxa de falsificació de carnets de conduir,
la majoria clients que n’havien comprat.

@mariadolorsa: Hem de situar el debat es-
tratègic independentista fora del marc del
pacte de govern, alliberant-lo de les ten-
sions del dia a dia i de la disputa tacticista.

#CrisiERCJunts

@adrisantaa: Acaba la primera reunió
ERC-comuns. Els comuns volen entrar al
Govern, però ERC insisteix a anar en soli-
tari. Seguiran negociant.

#ElPaperDelsComuns #FalsificavenCarnets

Safata d’entrada

La música ha acompanyat
l’ésser humà des de l’ini-
ci dels seus dies. Així com

aquesta ha evolucionat, també
ho han fet les seves formes de re-
producció, i una d’elles està tor-
nant després d’un temps en l’o-
blit: el disc de vinil.

Aquesta tecnologia analògi-
ca va tenir el seu apogeu als
anys setanta i va passar a ser in-
dispensable per a un gran nom-
bre de persones. Anys més tard,
amb l’arribada del CD, va anar
perdent protagonisme i va que-
dar reservada per a aquells me-
lòmans que sabien apreciar-la.

Amb els anys, molta gent
s’ha adonat que un CD, o fins i

El disc de vinil
per Àlex Fernández

tot el mòbil, ens permeten es-
coltar la mateixa música que
un tocadiscs, però no experi-
mentar la mateixa sensació.
El característic so d’entre pis-
tes és l’espurna que aviva la
concentració després de se-
gons de distracció al ritme de
la música. Les antigues i co-
munament desgastades por-
tades dels vinils són el reflex
de records que es van forjar
en la memòria sota el so d’u-

na cançó, i el disseny del disc
i la seva funda són la prova de
l’esforç realitzat per a la seva
producció.

És habitual sentir que re-
quereix més feina reproduir
una cançó en un tocadiscs,
però si veritablement vols
gaudir-la, hauràs de deixar
enrere les insípides caràtules
dels CD i les pantalles, per tal
de poder establir un vincle en-
tre la melodia i tu.
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Els semàfors

Les voreres del pont d’Esplugues
passaran a ser només per a
vianants i les bicis i patinets

elèctrics hauran d’anar per la
calçada, limitada a 30 km/h. Una

solució que el govern de Pilar
Díaz diu que serà temporal
mentre no s’amplia el pont. 

pàgina 10Aj. d’Esplugues

És el primer cop que l’Hospital
Moisès Broggi entra dins el

rànquing World’s Best Hospitals i
ho fa aconseguint la 17a plaça
entre els centres catalans. La
classificació es fa a partir dels

indicadors assistencials i l’opinió
dels pacients i dels professionals.

pàgina 14H. Moisès Broggi

Tot i que el primer equip masculí
santjustenc no ha aconseguit ni
l’ascens ni la classificació per al
play-off, la tercera posició a 

OK Plata del conjunt de Ferran
Pujalte mereix tots els elogis. 
El projecte del club continua

creixent curs rere curs.
pàgina 20HC Sant Just
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Mirada pròpia

La pandèmia ha impactat en tota la societat de
forma global. Ho hem experimentat com a in-
dividus, però també des de tots els sectors eco-
nòmics n’hem patit –i encara en patim– les con-

seqüències. En paral·lel, durant aquest últim any hem es-
tat testimonis de l’acceleració del procés de digitalitza-
ció i l’avenç de la tecnologia en tots els àmbits de la so-
cietat: el teletreball, la medicina a distància, la imple-
mentació dels recursos digitals en el sector educatiu o el
desenvolupament del comerç electrònic han passat a for-
mar part del nostre dia a dia. La tecnologia, doncs, avan-
ça exponencialment i afecta tots els sectors d’activitat.

El sector turístic, com no podria
ser d’altra manera, no n’és una ex-
cepció. El que segurament moltes
organitzacions estaven plantejant
adoptar a mitjà o llarg termini
s’ha convertit, per força, en el seu
present immediat. Sense la capa-
citat d’adaptació de les empreses a
aquesta nova realitat i la incorpo-
ració de talent digital, difícilment
podran sobreviure. La transfor-
mació digital ja no és, doncs, una
qüestió d’innovació, sinó d’acon-
seguir i mantenir avantatges com-
petitius sostenibles en el temps. Es-
devé, doncs, fonamental. I vaig més
enllà: aquest és un canvi cultural
que requereix que la pròpia orga-
nització qüestioni contínuament el
seu statu quo i s’atreveixi a expe-
rimentar i a incorporar novetats
sense por del fracàs. Cal, però, fer
aquesta transformació coneixent el
perquè es duu a terme, tenint una
estratègia clara i concretant els
objectius. Ens hi juguem el futur.

La societat ha canviat i, amb ella, el turista i la for-
ma com viatja. Ara, els turistes participen en totes les fa-
ses del viatge i hem de posar el focus en la seva expe-
riència, en aportar-los valor. I per això cal posar el client
al centre de la transformació digital. Aquesta, però, no
s’atura en l’experiència del viatger, i així ho van assenyalar
els experts al darrer Observatori CETT Transformació
tecnològica i talent digital en turisme. Carlos Romero,
director d'Investigació, Desenvolupament i Innovació a
Segittur, va assenyalar que la digitalització ha de con-

templar cinc aspectes: la que té a veure amb el model de
negoci i l’empresa, aquella aplicada a processos per ser
més eficients, a la pròpia organització i a les persones,
tot allò relacionat amb la pròpia infraestructura tecno-
lògica que cal tenir i, per últim, el bloc de producte i ser-
vei per fer l’experiència del client més rellevant gràcies
a la tecnologia. 

Aquest procés de transformació comporta nous
reptes, però genera, alhora, noves oportunitats per al sec-
tor. La tecnologia ha de servir, en definitiva, per millo-
rar la gestió del turisme, una gestió intel·ligent i res-
ponsable d’empreses i destinacions turístiques. 

FORMACIÓ I CONEIXEMENT, LA CLAU
La tecnologia avança de manera vertiginosa, mentre que
les empreses van adoptant aquesta transformació de for-
ma logarítmica. Es crea, doncs, una escletxa entre la ve-
locitat a la qual progressa la tecnologia i la velocitat en
què l’adapten les empreses. Aquí hi intervé un fenomen
a tenir molt en compte: la reticència al canvi. Hi feia re-
ferència a l’Observatori CETT Joan Borràs, gestor de Pro-
jectes TIC i Turisme del Departament d'Innovació Tu-
rística d'Eurecat. Cal fer un canvi de mentalitat per ab-
raçar el canvi i avançar més ràpidament cap a la integració

de les eines digitals, i és en aquest punt on les noves ge-
neracions tenen un gran paper. Han crescut amb la tec-
nologia com a part del seu dia a dia, valoren els avantatges
que comporta i no tenen por de la novetat. Ells i elles són
el futur i cal que participin en aquest procés.  

En aquest context, no hi ha dubte que per fer front als
reptes i canvis que planteja la tecnologia calen persones
formades i polivalents. El turisme necessita talent digital,
nous perfils professionals amb les competències neces-
sàries per fer front a aquesta transformació. A parer meu,
cal apostar per perfils híbrids que coneguin el sector en
profunditat i que, alhora, tinguin suficient coneixement

tecnològic que els permeti donar la
millor resposta a cada necessitat. A
l’Observatori, Anna Monjo, d’AC-
CIÓ, afirmava que cal impulsar
perfils professionals TIC enfocats al
turisme per comptar amb talent es-
pecialitzat, a més de fomentar les
vocacions tecnològiques entre els
professionals turístics. Al CETT,
conscients d’aquesta necessitat de
talent digital en turisme, actualitzem
periòdicament els programes con-
solidats i en creem de nous, com el
Grau de Negoci Digital i Innovació
en Turisme, pioner en aquest àm-
bit, que iniciem el curs 21/22. 

Els centres universitaris hem de
capacitar les persones per liderar
aquesta transformació, un procés
que demana la implicació d’em-
preses, administracions i altres
agents. Cal que entre tots promo-
guem un ecosistema que afavorei-
xi l’adquisició de competències di-
gitals per part dels professionals del

sector turístic, treballant conjuntament amb una mira-
da col·laborativa per tal de donar resposta a aquestes ne-
cessitats ja identificades, però també albirant noves ne-
cessitats de talent tecnològic i digital encara per descobrir.

La transformació tecnològica és clau per al futur del
turisme i, per dur-la a terme, les persones són un pilar
fonamental. Només amb el seu coneixement, expertesa
i formació serà possible un turisme responsable, com-
petitiu i sostenible.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Fo
to

: P
ex

el
s

per Maria Abellanet

Talent digital per transformar el turisme

NLA FOTOSílvia Jardí / ACNLes millors
perles

Sembla que els fenòmens lunars tindrien relació amb els
assassinats. Segons el diari Correo Gallego, el pare de les

nenes de Tenerife les hauria fet desaparèixer per la influència
de la lluna plena. Algun astròleg a la sala?

Un acomiadament pot ser perillós. Un home de
l’Hospitalet ha ingressat a presó després de col·locar

un artefacte explosiu en una excavadora de l’empresa
que l’havia fet fora de la feina.

No contrastar informacions porta problemes. Alguns
mitjans asseguraven fa uns dies que Iker Casillas tornava a

tenir problemes de cor. Res més lluny de la realitat: l’exporter
del Reial Madrid va tenir un atac d’al·lèrgia, segons va informar. 

Als garatges s’hi guarden moltes coses, però tenir un
cavall és normal?  Un veí de Torre Baró, segons

denuncien plataformes animalistes, en tindria un al
garatge de casa seva i amb el permís de l’Ajuntament.
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La memòria, sigui individual o col·lectiva, és curta i
tramposa. El millor exemple a l’hora de provar afir-
macions taxatives és sempre un mateix. Sincerar-
se amb el mirall permet adonar-se amb facilitat de

com endolcim el passat per fer-lo sempre una mica o molt
millor del que fou.

Com que la realitat a molt poca gent se li fa plenament
suportable, ens passem la vida recordant temps idíl·lics que
no ho foren i imaginant futurs que per força seran millors que
el present que vivim.

Si aquesta mirada absentista del present no és absolu-
ta, i per tant d’una manera o altra seguim tocant de peus a
terra, el resultat d’aquesta manera de fer no té per què pro-
porcionar-nos resultats negatius. Al cap i a la fi, ens permet
fer un inventari més agradós d’allò que ja hem viscut –un
balanç creatiu si parléssim de finances– i ens manté il·lu-
sionats i engrescats amb l’excusa de les millores que donem
per fet vindran més endavant. 

El problema és quan el present s’abandona del tot i el cap
només malda per recuperar un passat que no fou però que
s’idealitza. O per córrer com una gallina sense cap camí d’un
futur que no sabem quan arribarà i, per descomptat, tam-
poc si acabarà sent tan ideal com el projectem. 

Llavors és quan ens perdem definitivament el present,
que és, agradi més o menys, el lloc en el qual vivim. I per-
dent-lo és inevitable que prenguem males decisions. Perquè
situant com a motor del nostre comportament allò que ima-
ginem que va ser o allò que serà, indefectiblement hem d’a-
cabar per estavellar-nos i prendre mal contra allò que és. A
cap lloc que valgui la pena porta perseguir allò que, a més de
no poder ser, és impossible. I tan impossible és pensar que
el passat és recuperable com que el futur pugui anticipar-se
i, encara menys, ajustar-lo plenament al nostre desig.

Això ens passa individualment, però també de forma
col·lectiva. Les societats també perden de manera recurrent
l’equilibri salubre que les lliga a un present sempre imper-
fecte. Quan això esdevé, l’agenda política emmalalteix i ten-
deix a quedar segrestada per les pulsions reaccionàries i re-
volucionàries que mai porten res de bo, fora d’una extensa
bibliografia que tendeix a enaltir les segones. Un enaltiment
que tendeix a obviar que la majoria de revolucions presen-
ten un full de serveis negatiu, perquè eren evitables en la me-
sura que ja estaven en marxa els processos reformistes que
haurien menat les societats que les han protagonitzat al ma-
teix lloc, només que sense tants costos afegits.  

El procés català és un mirall perfecte per observar
aquesta lògica. El present autonòmic menystingut i me-
nyspreat per la promesa d’una futura república que ni hi és
ni se l’espera o pel passat d’una Catalunya esplendorosa i mo-
nonacional que des de fa temps només existeix als llibres d’his-
tòria, i no pas a tots. Això si parlem del sobiranisme. Però si
posem la mirada sobre el constitucionalisme, les coses no són
gaires diferents. També en aquest bàndol se sacralitza el pas-

sat, la transició posem per cas, o es fantasieja amb un futur
on l’independentisme és derrotat i rendit sense condicions.
I entre aquestes solucions plantejades en termes absoluts, i
vinculades al futur o al passat, queda atrapat el present, que
acaba convertit en terra de ningú tot i ser la parcel·la que, ben
treballada, hauria de procurar-nos satisfaccions i millores pro-
gressives, que no pas absolutes i immediates.

A la resta d’Espanya, on predomina l’agenda política més
clàssica d’arrel ideològica –dretes i esquerres, per enten-
dre’ns–, també van coixos de la mateixa cama i la campa-
nya electoral de Madrid ho ha fet evident a la pornogràfica
manera. La discussió política segrestada també pel passat o
pel futur. Del passat es va a cercar la terminologia guerra-
civilista dels anys 30, la idealització d’una segona república
que fou un desastre o l’homologació i blanqueig del fran-
quisme criminal, tot depenent de quin partit és l’arqueòleg
que grata la memòria.

I del futur se seleccionen escenes impossibles. Com és
el cas d’una Espanya sense immigrants, de ma dura, amb
dones de nou submises i pa i toros per a tothom, si par-
len els blaus, o una altra convertida en un paradís socia-
lista a la terra, si parlen els vermells. El present, com a Ca-
talunya, no serveix, i tot queda fiat a recuperar el passat
o conquistar el futur.

Naturalment, tot això no passa perquè sí. És necessari que
hi hagi un diagnòstic pessimista sobre el present que sigui
prou compartit. I és imprescindible també que, a banda de
compartit, a aquest diagnòstic l’acompanyi la convicció que
es tracta de quelcom estructural, sense solució possible, im-
possible de capgirar. 

Arribats aquí és quan els reaccionaris i els revoluciona-
ris disposen del seu moment de glòria i poden fer-se els amos
del discurs. Sense esperança, només els viatges al passat o
al futur poden proporcionar-nos passaports de benauran-
ça. I així és com acabem instal·lats en el sense sentit i havent
d’escoltar una barbaritat rere l’altra, com va succeint darre-
rament a totes les campanyes electorals.

Afortunadament, els reaccionaris i els revolucionaris d’a-
vui dia ho són de pa sucat amb oli i tot comença i acaba en
paraules. Almenys de moment. Han contaminat el to de
la conversa pública, convertint-la tota ella en un fangar, però
encara no són prou perquè puguin traslladar els seus dis-
cursos a la irreversibilitat dels fets sense haver de matisar-
se o rectificar-se. A més a més, tenim institucions prou for-
tes per aguantar els embats d’aquells als quals ha deixat
d’importar-los el present i, per tant, nosaltres. 

Però això no ha de ser forçosament així per sempre. De-
pendrà dels reformistes, si n’hi ha, i del que siguin capaços
de fer per millorar un present que, efectivament, ha deixat
de ser suportable per a massa gent.  I si això és així, amb quin
argument pots convèncer ningú perquè no s’emmiralli en la
farsa d’un passat falsejat o en l’estafa d’un futur impossible
que li ofereixen els reaccionaris i revolucionaris?

Els reaccionaris i els
revolucionaris d'avui dia

ho són de pa sucat amb oli
i tot comença i acaba en

paraules. Han contaminat
el to de la conversa

pública, convertint-la tota
ella en un fangar, però

encara no són prou
perquè puguin traslladar

els seus discursos a la
irreversibilitat dels fets

sense haver de matisar-se
o rectificar-se

“
“
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per Josep Martí Blanch

Un present a mida de reaccionaris i revolucionaris

@PepPrieto: Aquesta mania d’alguns mit-
jans de referir-se als “joves” com a col·lec-
tiu uniforme, organitzat i amb un sol ob-
jectiu compartit. Ni Orwell, tu.

@eva_mrtnzzz: La meva àvia té demèn-
cia. Aquesta setmana ingressarà a una re-
sidència i hem creat un llibre familiar per-
què no ens oblidi del tot i ens tingui a prop.

@rpascualverdu: Ser adulto también es
decir(te) “esta semana está super liada, pero
la que viene es más tranquila” todas las se-
manas de tu vida hasta que te mueres.

Flaixos
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Esplugues

MOBILITAT4El govern de Pilar
Díaz aposta per fer anar les bici-
cletes i els patinets elèctrics per la
calçada en el tram del pont d’Es-
plugues per millorar la “convi-
vència” entre vianants i vehicles.
Fonts municipals han explicat a
Línia Tresque l’Ajuntament ins-
tal·larà senyals que prohibiran la
circulació de bicis i patinets elèc-
trics per la vorera del pont, que
quedarà reservada per als via-
nants. Perquè aquest canvi no
posi en perill ciclistes i usuaris de
patinets elèctrics, el consistori
també limitarà la velocitat a la cal-
çada a 30 km/h. Aquest canvi es
marcarà amb senyalització a ter-
ra, als carrils drets d’ambdós
sentits, on també es pintarà una
bicicleta perquè els conductors
vegin que, a partir d’ara, com-
partiran el carril amb bicis i pa-
tinets elèctrics.

Aquesta és l’aposta del con-
sistori per intentar resoldre el
conflicte que es viu cada dia en
aquest punt clau de la xarxa de
mobilitat de la ciutat. Una situa-
ció que, com adverteixen usuaris
i partits de l’oposició, ha anat
empitjorant sense que el govern
local fes res per resoldre-ho.

El problema és que el pont, un
nus de comunicacions vital per a
la ciutat, trenca la xarxa de carrils
bici que s’han fet i que conflueixen
en aquest punt. Just abans d’ar-
ribar-hi s’acaba el carril bici de l’a-
vinguda dels Països Catalans, que
connecta amb Barcelona superant
la ronda, una zona per on van pas-
sar més de 9.100 a la setmana ci-
clistes durant el 2020. A l’altra
banda hi ha dos carrils, el que va
fins a la plaça de la Sardana per
l’avinguda de Cornellà i el que

connecta amb Sant Just per Lau-
reà Miró. Aquest el van fer servir
més de 5.000 persones setma-
nalment de mitjana l’any passat.

Però tots aquests usuaris es
troben sense un carril propi per
creuar el pont. I fins ara ho feien
per la vorera. Per això, Jose An-
tonio González, veí d’Esplugues
i ciclista, va presentar una pro-
posta als pressupostos partici-
patius perquè es fes un carril bici
reduint un carril de circulació per
als cotxes. Però com explica, la
proposta no va ser acceptada. Al
principi li van dir que la idea su-
perava el límit del pressupost,
però ell va reclamar més expli-
cacions i, finalment, des de l’A-
juntament van detallar que la
mesura no era viable pel volum
de cotxes que passen pel pont.
González afirma que “no hi ha
cap criteri” que marqui que una
proposta no es pot presentar pel
volum de cotxes i creu que hau-
rien de ser els ciutadans qui es-
collissin o no la seva idea.

ESPERANT EL METRO
Des de l’Ajuntament asseguren
que el seu objectiu és fer un car-
ril bici quan s’ampliï el pont. Un
projecte que està lligat a l’arriba-
da del Metro al centre de la ciutat.
Ara fa sis anys que es va firmar el
compromís per fer-ho realitat i
des del consistori afirmen que “el
projecte executiu està pràctica-
ment enllestit”.

Per altra banda, el Partit Po-
pular ha llençat una proposta
que preveu guanyar espai a la cal-
çada, però sense treure carrils als
cotxes. La seva idea és eliminar
una de les vies del Tram i fer que,
pel pont, els trens comparteixin
via. Així, es podria fer el carril bici
i es mantindrien els dos carrils per
banda per als cotxes. Des del PP,
Marcos Sánchez assegura que
seria una obra de “poc impacte
econòmic” i s’evitaria un caos de
trànsit com en altres punts. Els
populars presentaran una moció
al Ple per debatre la proposta i que
els partits es posicionin.

Sense carril bici, la connexió pel pont queda interrompuda. Foto: Google Maps

Bicis i patinets elèctrics, per la
calçada al pont d’Esplugues

» L’Ajuntament limitarà a 30 la velocitat dels cotxes en aquest tram
» El consistori lliga la construcció d’un carril bici a l’ampliació del pont

La plaça del parc empresarial
del pla Caufec s’obrirà als veïns

URBANISME4La plaça que el
pla Caufec preveu crear enmig
del parc empresarial s’obrirà als
veïns i veïnes de la ciutat. Així
es va aprovar al Ple d’abril,
amb els vots a favor del PSC i
Ciutadans, mentre que Es-
querra Republicana i els co-
muns s’hi van oposar.

Els partits van debatre una
modificació puntual del PGM
que afecta l’espai que es conei-
xerà com a plaça Cívica. Es trac-
ta d’un espai que es crearà entre
els blocs d’oficines, hotels i res-
taurants que es faran. PSC i

Ciutadans van donar llum verda
a la rebaixa de la plaça, que
quedarà al mateix nivell que el
carrer Ahrensburg. D’aquesta
manera, des del govern defensen
que l’espai serà més accessible,
ja que tindrà nous accessos.

El govern de Pilar Díaz tam-
bé defensa que, amb aquesta
modificació de les característi-
ques d’aquesta nova plaça, el
planejament s’adapta al “des-
envolupament de la ciutat” i es
podrà completar la trama ur-
bana, tot millorant la xarxa d’es-
pais lliures de la població.

Daniel Limones és el nou
inspector de la Policia Local

SEGURETAT4La Policia Local de
la ciutat té nova direcció. A mit-
jans d’abril es va presentar al càr-
rec l’inspector Daniel Limones,
que substitueix Juan Antonio
González Leyva, en el càrrec du-
rant 14 anys.

Limones Silva arriba provi-
nent de la Policia Local de Mar-
torelles, on feia quatre anys que
era inspector en cap. També és
president del Col·legi de Crimi-
nòlegs de Catalunya i ja havia li-
derat els cossos policials de Ma-
çanet de la Selva i Sant Fost de
Campsentelles.

L’arribada del nou inspector
coincideix amb l’entrada del cos
a la Xarxa Rescat. Es tracta d’un
dispositiu creat per la Generali-
tat que proporciona una cober-
tura als cossos i col·lectius pro-
fessionals que formen part de la
xarxa de seguretat i emergències
del país, com per exemple els
Mossos d’Esquadra, els Bom-
bers, Protecció Civil o el Servei
d’Emergències Mèdiques, en-
tre altres. Així, els agents rebran
la informació allà on estiguin pa-
trullant, millorant la coordinació
i la resposta a les emergències.

La plaça que el pla Caufec preveu crear al parc empresarial. Foto: Ajuntament

Societat | Busquen voluntaris per recollir aliments
El Centre de Distribució d’Aliments de la ciutat impulsa una campanya

de recollida d’aliments pels dies 27, 28 i 29 de maig. Des de l’Ajuntament 
han obert una borsa perquè aquells que vulguin s’apuntin de voluntaris.
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Vistes privilegiades del
mar. En una de les zo-
nes més luxoses de Ca-
talunya on viuen mol-

tes “estrelles públiques”. 800
metres quadrats de casa en qua-
tre plantes. Nou habitacions. Un
aparcament amb capacitat per a
vuit vehicles. Jardí, pista de fut-
bol exterior, piscina i celler amb
barra de bar “per gaudir dels
amics”. Ben comunicat però amb
privacitat. A 15 minuts de l’aero-
port i a 10 de la platja. “Amb tot
el que podem desitjar per viure
una vida de vacances perma-
nents”. I tot per 7.500 euros al
mes. O si el lector prefereix com-
prar, per 5,7 milions d’euros.

Descripcions d’aquesta mena
apareixen a Idealista quan es bus-
quen cases al barri de Bellmar, a
Castelldefels. Aquesta urbanitza-
ció de luxe és famosa perquè el ju-
gador del Barça Leo Messi hi té la
seva residència, que deixaria en ri-
dícul les cases que apareixen al por-
tal immobiliari. No és l’únic famós
que hi viu o que hi ha viscut. Segons
comenta el cambrer d’un bar pro-
per, a uns 20 minuts a peu de Bell-
mar, per aquí hi han passat juga-
dors com Luís Suárez o Rivaldo i
ara el germà gran dels Gasol s’hi
està construint la seva mansió.
“Mai a la vida els he vist trepitjar
el bar, però a mi em va molt bé que
siguin a prop perquè els paletes que
treballen als seus xalets venen
aquí i jo faig força caixa”, diu. 

Bellmar és un dels indrets on
viuen les classes riques a l’àrea
metropolitana, però no és l’únic.
Ni de bon tros.

EL MAPA DELS BARRIS RICS
A diferència del que passa als Es-
tats Units, on les classes riques vi-
uen en barris aïllats a l’extraradi de
les grans ciutats i les classes de ren-
des més baixes també es troben en
zones allunyades del centre, a la
metròpoli de Barcelona la segre-
gació no és tan profunda. 

Segons explica a la seva tesi
doctoral el doctor en Sociologia Ser-
gio Porcel, les persones adinerades
viuen disgregades en diferents zo-
nes, sovint en contacte amb les clas-
ses mitjanes. Això fa que trobem
població amb rendes altes a Gavà,
Tiana, Alella, el centre de Badalo-
na, Sant Just,  Sant Cugat, Valldo-
reix o l’anomenada UpperDiago-
nal, però que també n’hi hagi a al-
tres indrets com l’Eixample, la
Vila Olímpica, Cerdanyola o fins i
tot al centre de la capital catalana.
En tots aquests casos parlem de zo-
nes on la mitjana de la renda per
càpita se situa entorn dels 30.000
euros anuals. Cal tenir en compte
que de Vallvidrera –una altra de les
zones més riques del país– fins a
Sant Roc (a Badalona) només hi ha
17 kilòmetres, i en algunes parts
d’aquest barri la renda per capita
no supera els 4.500 euros. Gaire-
bé vuit vegades menys. 

Com s’explica que les classes
amb més capacitat adquisitiva
estiguin tan disperses en el terri-
tori? L’historiador i periodista
Rafa Burgos parla d’un procés de
mobilitat que comença al segle

XIX. “Les classes altes vivien al
centre de la ciutat, però de mica en
mica van anar buscant noves zo-
nes on tenir millors condicions de
vida”, diu. Aleshores, primer es
van instal·lar a l’Eixample i més
tard a Sarrià i Sant Gervasi, quan
el transport públic va permetre’ls
arribar de forma ràpida al centre.
“També cal tenir en compte les
burgesies locals, com a Sant Cugat
o Matadepera”, afegeix. 

De la mateixa manera, Toni
López, investigador del Departa-

ment de Geografia de la UAB i del
Centre d'Estudis Demogràfics,
considera que “hi ha molts moti-
us que expliquen per què les clas-
ses amb rendes més altes trien uns
barris o uns altres”. Es refereix a
elements com la densitat de po-
blació, el clima, l’accessibilitat,
els serveis o la proximitat a la cos-
ta. “Si hi ha una fàbrica a prop, serà
un lloc en el qual les persones amb
rendes més altes no voldran viu-
re-hi, en canvi les bones escoles
són un pol d’atracció”, considera

López. Tot això fa que els preus del
sol pugin i certs barris siguin no-
més aptes per a uns pocs. 

Així mateix, en la darrera
dècada Barcelona ha estat un pol
d’atracció per a persones estra-
ngeres amb una alta capacitat ad-
quisitiva que venen de cultures
on la segregació està fortament
implantada. Això ha fet aflorar les
zones aïllades de rendes altes.
“Els últims anys la migració de
població amb rendes altes ha
estat més gran que la de gent

amb rendes baixes”, explica Ló-
pez. Totes aquestes zones, segons
Porcel, representen el 8,7% del
territori metropolità i hi viu –en-
cara que no siguin exclusiva-
ment persones riques– el 9,5%
de la població. 

LA RIQUESA DES DE FORA
A vista d’ocell, a Bellmar, com a tan-
tes urbanitzacions de luxe, hi pre-
dominen el blau i el verd. Totes les
cases tenen piscina i jardí i moltes
també pistes de pàdel i tenis. 

A la urbanització de Bellmar, a Castelldefels, com més amunt, més luxoses són les cases. Foto: Albert Alexandre

Les persones adinerades de l’àrea metropolitana de Barcelona viuen
disgregades en diferents zones, des de Gavà o Sant Cugat fins a la Vila Olímpica

o Cerdanyola. Busquen poca densitat de població, bon clima, accessibilitat,
serveis o proximitat a la costa. Són barris on la seva realitat pot semblar ficció.

Luxe metropolità:
vides d’un altre món
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La urbanització se situa a la fal-
da del massís del Garraf i tot el
barri està travessat per pujades.
Com més amunt, més luxoses
són les cases. A diferència d’altres
barris com Sarrià, aquí els carrers
estan buits. Ni una persona ca-
mina per les vores. No hi ha cot-
xes aparcats. És una urbanització
fantasma on de tant en tant es veu
algun paleta pedalant muntanya
amunt i brillant de tan suat que va,
o una furgoneta que es dirigeix a
fer la reforma d’alguna casa. De
vegades, si hi ha sort, es pot topar
amb algú que llença les escom-
braries en cotxe, en aquest cas en
un BMW. És personal de servei o
l’inquilí d’una mansió? Amb tot,
si hi ha una cosa que abunda a
Bellmar són les càmeres de vi-
deovigilància. De mil i una formes,
totes elles apunten cap al carrer i
creen una sensació incòmoda:
no sou benvinguts.

Les escenes podrien repro-
duir-se en urbanitzacions de Ma-
tadepera (tercera població amb
més renda de Catalunya), Alella
(setena població més rica) o Vall-
romanes. L’única diferència és
que a cap d’elles hi viu Messi. 

LA RIQUESA DES DE DINS
Hi ha una frase que utilitzen amb
freqüència les persones que es de-

diquen a vetllar pels drets de les
persones sense sostre: “La majo-
ria ens assemblem més a algú que
viu al carrer que a una persona
que té un veler”. Semblaria exa-
gerada, però alguna de les segü-
ents històries semblen indicar
que la sentència és prou certa.  

El Robert (nom fictici) fa anys
que treballa esporàdicament
transportant i col·locant obres
d'art en cases de luxe. No és la seva
feina. Ho fa per guanyar un extra
de diners. I és que tracta d'una tas-
ca molt ben pagada. “Puc arribar
a guanyar 45 euros per estar 15
minuts en una casa i penjar un
quadre o posar-lo recte. De vega-
des les persones que visito em po-
den arribar a donar 50 euros més
de propina”, relata. Quan parla so-
bre el que més l'impressiona d'a-
questes cases s’està estona expli-
cant anècdotes. “Hi ha un pis si-
tuat a la zona alta de Barcelona en
el qual sempre que hi entro o en
surto –per la porta del servei–em
perdo i he de demanar a algun
dels treballadors de la casa que
m'acompanyi, és un laberint”, as-
senyala amb humor.

Diu que són immobles enor-
mes, en els quals hi ha sales i més
sales: “L'habitació del ioga, bi-
blioteques, sales buides, sales ple-
nes d’obres d'art, sales de cinema

A Bellmar, on viu 
Leo Messi, una de les
urbanitzacions més
riques de Catalunya
situada a Castelldefels, 
és difícil veure-hi algú
passejant pel carrer 
o cotxes aparcats

privades...”. Les seves històries
reafirmen que es tracta de perso-
nes d'un altre món. “Una vegada,
mentre carregàvem un quadre ca-
ríssim amb un company, la nena
petita de la família va dir a la seva
mare: ‘Que monos! Ens els podem
quedar?’”, recorda. Exceptuant
això, però, el Robert diu que sem-
pre s'ha sentit ben tractat. Té sen-
tit si tenim en compte que per les
seves mans han passat obres de
70.000 euros, Picassos o Dalís.

Les escenes s’assemblen a una
situació relatada pel doctor en
Geografia Miguel Rubiales a la
seva tesi dedicada a les classes al-
tes de Barcelona i Madrid. Va ser
quan va acompanyar un grup
d’homes adinerats a jugar a golf.
En un forat elevat del camp es va
produir un “moment col·lectiu
d'admiració paisatgística”. Se-
gons explica, un d’ells va dir: “La
vista és magnífica, llàstima d'a-
quella muntanya, que tapa, caldria
treure-la del mig”. Rubiales, sor-
près, va preguntar com pensaven
moure una muntanya, i ells van
exclamar que amb màquines i
operaris. “O creus que abans
aquest camp era aquí?”, li van dir.
“Semblava que era l’únic dels
quatre que no veia fàcil treure una
muntanya del mig”, afirma Ru-
biales reflexionant sobre la dis-

tància entre la seva realitat i la dels
que més tenen.

Al seu estudi, a més, explica
que aquesta percepció del món on
tot es pot modificar té a veure amb
una classe acostumada a canviar
de forma de vida o a comprar i
vendre immobles amb freqüència.
“Tenen una visió dels seus privi-
legis privada”, apunta per afegir
que les classes altes no tenen la
percepció de pertànyer a un ma-
teix grup social que els ajuda a pre-
servar el seu estatus sinó d’haver
guanyat la seva riquesa a través de
l’esforç individual. 

Rubiales comenta que les
persones que va entrevistar mos-
traven molta incomoditat a l’ho-
ra de compartir amb algú de
fora del seu cercle social com ha-
vien aconseguit la seva riquesa i
quines eren les seves relacions fa-
miliars. Un element estrany, ja
que com explica Burgos, els vin-
cles de classe són evidents. “Els
rics tenen formes de funcionar si-
milars”, afirma. És cert, no tot-
hom té una casa a Puigcerdà
per anar a esquiar i un xalet a la
Costa Brava.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Als barris benestants
la renda mitjana 
per càpita se situa als
30.000 euros anuals,
quasi vuit vegades més
que la registrada als
barris metropolitans
més pauperitzats

n Hi ha moltes coses que fan la vida
d’un individu diferent que la d’un al-
tre. Tanmateix, un simple número ho
canvia tot: el que apareix al compte
bancari. La població que disposa d’u-
na renda elevada viu d’una forma molt
allunyada a la de la resta de mortals. 

“Les diferències de renda per cà-
pita entre els barris amb rendes més
altes i els barris amb rendes més bai-
xes han augmentat els darrers anys”,
explica Toni López, investigador del
Departament de Geografia de la UAB
i del Centre d'Estudis Demogràfics.
Així, podem veure com en algunes

zones de l’àrea metropolitana amb
prou feines se superen els 4.000 eu-
ros anuals per càpita, mentre que en
altres es depassen els 30.000. Si par-
lem de famílies, la diferència és enca-
ra més acusada. En alguns dels barris
més rics, com per exemple Pedralbes
(a Barcelona), la renda mitjana arriba
gairebé als 90.000 euros, i l’escletxa,
segons les dades de López, ha aug-
mentat després de la crisi econòmica.

Aquestes xifres tenen una ex-
pressió més enllà del compte banca-
ri. Fixem-nos en Barcelona: l’espe-
rança de vida d’algú nascut a la Trini-
tat Nova és de 79,9 anys, mentre que
en algunes zones de Sant Gervasi és
de 86,2. Segons un estudi de l’Agèn-

cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya, “les persones amb me-
nys nivell socioeconòmic tenen una
probabilitat quatre vegades més
gran de morir abans dels 65 anys”.
Més dades contundents: els adults de
15 a 64 anys amb rendes baixes te-
nen vuit vegades més risc de patir
complicacions de salut, i la utilització
dels centres de salut mental, la taxa
d’hospitalització i la probabilitat de
consumir fàrmacs dels infants de pro-
genitors amb rendes baixes és entre
tres i cinc vegades més alta que en la
resta de nens i nenes.

Davant d’això, cal preguntar-se
d’on venen aquestes rendes que fan
que unes vides siguin més fàcils que
les altres. En contra de l’opinió llarga-
ment estesa que afirma que la rique-
sa depèn de la vàlua i l’esforç indivi-
dual, les dades de l’INE demostren
que les classes riques cada cop viuen
menys del salari i més del rendiment
del seu capital. En algunes zones de
Sant Cugat o Pedralbes, menys del
50% de la riquesa d’una família prové
dels salaris, mentre que més del 30%
dels diners els venen de llogar o ven-
dre pisos o d’altres activitats econò-
miques. En canvi, a l’Hospitalet o a
Sant Adrià el salari representa el 70%
de les rendes i les pensions un 20%.

Sis anys més de vida

“Les persones amb menys nivell socioeconòmic tenen
una probabilitat quatre vegades més gran de morir

abans dels 65 anys”, remarca un estudi
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Recullen més de 100 quilos
de deixalles al Camí dels Horts

MEDI AMBIENT4Més de 200
veïns i veïnes van sumar-se a la
recollida d’escombraries que es
va fer el 8 de maig, en el marc de
la campanya Let’s Clean Up Eu-
rope. Es tracta d’una iniciativa
impulsada a tot el continent i va
néixer amb l’objectiu de cons-
cienciar la ciutadania sobre la
gran quantitat d’escombraries
que es llencen a la natura sense
control i per, aprofitant la reco-
llida de deixalles d’espais natu-
rals, fer campanyes de sensibi-
lització per evitar que es tirin es-
combraries de nou.

El Consell Local per la Re-
pública va ser l’encarregat d’im-
pulsar la recollida de deixalles a
la ciutat, centrant-se al Camí
dels Horts. Allà es van trobar
més de 100 quilos d’escombra-
ries, així com sis neumàtics.
Les deixalles van ser classifica-
des per si es poden reciclar i es
van entregar als Agents de De-
fensa Forestal.

A Sant Just també es va or-
ganitzar una recollida d’escom-
braries, que va trobar més de
350 quilos de deixalles dins del
Parc de Collserola.

Els veïns escolliran el destí
de més de mig milió d’euros

PARTICIPACIÓ4Els veïns seran
els encarregats de triar el destí de
600.000 euros a través dels pres-
supostos participatius, un procés
que recollirà propostes, dues per
persona, fins al 4 de juny. Totes
les idees seran avaluades per una
comissió municipal encarregada
d’analitzar si són viables tècnica-
ment i econòmica. Un cop fet
aquest procés de cribratge, els ciu-
tadans seran els encarregats de
votar les millors propostes. Ho
podran fer durant el mes de juliol.

A diferència d’altres muni-
cipis, on els veïns voten uns

pressupostos participatius cada
any, aquí el procés s’allargarà
fins just abans de les pròximes
eleccions municipals, el maig
del 2023, quan s’avaluarà si
s’ha complert amb les iniciati-
ves votades.

Del pressupost, més de la
meitat servirà per impulsar pro-
jectes de millora dels barris. El
40% restant servirà per impulsar
projectes de tota la ciutat. Els pro-
jectes escollits podran servir per
millorar elements que ja existei-
xen o per fer-ne de nous que l’A-
juntament encara no hagi fet.

L’alcalde Antoni Poveda serà
senador autonòmic del PSC

POLÍTICA4L’alcalde Antoni Po-
veda ocuparà una plaça de sena-
dor autonòmic del PSC. L’acom-
panyaran Manel de la Vega i Lo-
rena González. Tal com explica
l’ACN, de la Vega és el primer se-
cretari de la Federació de l’Ebre
i González és la primera secretà-
ria del PSC a Balaguer, la capital
de la Noguera (Lleida).

Vega va ser l’encarregat de
substituir l’expresident José
Montilla a finals del 2019. L’e-

xalcalde de Cornellà va fer el pas
perquè Miquel Iceta fos elegit se-
nador autonòmic, ja que Pedro
Sánchez el volia convertir en pre-
sident del Senat. Llavors, el ple no
va donar suport a la maniobra.

Habitualment l’elecció dels
senadors és una votació de tràmit.
Aquest cop no ho ha estat el re-
partiment, que ha canviat de
mètode per evitar que Vox tin-
gués representació, tot i l’oposi-
ció del PSC a la mesura.

El Consell Local per la República ho va impulsar. Foto: Twitter (@CLxR_SJD)

Antoni Poveda. Foto: Arxiu

Tribunals | Arrenca el judici per la ‘guerra del narco’
Ha començat el judici a quatre homes per tres assassinats entre el març i
l’abril del 2017. Es tracta de la batalla entre dos grups de narcotraficants
rivals i un dels escenaris dels crims va ser una nau industrial de la ciutat.

SALUT4L’Hospital Moisès
Broggi és un dels vint millors de
tot el país. Així ho diu el ràn-
quing elaborat per la revista
Newsweek, que el col·loca en la
dissetena posició. La llista, que
inclou centres públics i privats,
està encapçalada per l’Hospital
Clínic, que és el millor de Cata-
lunya i de tot l’Estat. El podi dels
centres catalans l’ocupen el Vall
d’Hebron, el sisè millor hospital
de tot l’Estat, i l’Hospital de
Sant Pau.

A escala estatal, el Moisès
Broggi forma part dels 100 mi-
llors hospitals, ja que ocupa la
87a plaça. Des del centre es
mostren satisfets per aparèi-
xer, per primer cop, en aquesta
“prestigiosa llista”. Per elaborar
aquest rànquing, els impulsors
del World’s Best Hospitals 2021
tenen en compte els indicadors
assistencials, els resultats de les
enquestes que responen els pa-
cients i les recomanacions que

fan experts com metges, ge-
rents d’hospitals o professio-
nals de la salut.

Aquesta notícia arriba des-
prés que a mitjans d’abril entrés
en funcionament l’edifici annex
de l’hospital. Un espai connectat
amb l’edifici principal que esta-
rà dedicat als pacients Covid. Per

la consellera de Salut, Alba Ver-
gés, l’increment de llits que ofe-
reix aquest nou espai suposa
“un salt espectacular” per al
centre, que es mantindrà un
cop superada la pandèmia. I és
que l’annex ofereix llits d’hospi-
talització, llits d’UCI, laboratoris
i sales de cures.

El centre ocupa la 17a plaça de la llista entre els hospitals catalans. Foto: Arxiu

L’Hospital Moisès Broggi, 
entre els 20 millors de Catalunya
» És el primer cop que el centre apareix en aquest rànquing mundial
» Fa unes setmanes es va obrir l’annex per atendre els pacients Covid
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Èxit de l’homenatge al veí
supervivent de Mauthausen

MEMÒRIA4La Sala Utopia del
Casal de Joves es va omplir,
mantenint les distàncies de se-
guretat i les limitacions d’afora-
ment imposades per la pandè-
mia, per recordar i homenatjar
Francisco Casares.

Maria Teresa Cots i Juli Oc-
hoa van encarregar-se de l’acte
organitzat pel Centre d’Estudis
Santjustencs, que va servir per
recordar la vida d’aquest home,
veí del poble, que va sobreviure
al camp d’extermini de Maut-
hausen on va ser deportat pels
nazis. Amb la presència de fa-

miliars de Casares, els dos his-
toriadors van explicar les vi-
vències d’aquest santjustenc a
qui el nazisme va enviar a un
camp d’extermini per haver
combatut al bàndol republicà
durant la Guerra Civil.

L’acte es va fer el 5 de maig,
coincidint amb el Dia d’Home-
natge als espanyols deportats
als camps d’extermini nazis. A
més, a l’últim Ple es va aprovar
la proposta de recordar Fran-
cisco Casares amb una llam-
borda ‘Stolpersteine’ que es
col·locarà aviat a la ciutat.

Nova escola bressol, obres als
carrers i un nou camp de futbol
ECONOMIA4El Ple que es va ce-
lebrar a finals d’abril va donar
llum verda a la proposta del go-
vern local de destinar 3,4 milions
d’euros dels romanents a dife-
rents partides i al pla d’inver-
sions 2019-2023.

La partida més important,
amb més de mig milió d’euros,
se l’emportarà el projecte per
construir una nova escola bres-
sol. També s’emporten un bon
pessic les diferents obres i reur-
banitzacions d’alguns carrers
com Ponce de León, Bonavista o
Caçadors, entre altres.

Una altra partida important
són els més de 350.000 euros
que, segons Ràdio Desvern, es
destinaran a fer el nou camp de
futbol. També hi ha partides
per millorar l’enllumenat pú-
blic, instal·lar més càmeres als
carrers o remodelar una part de
l’Escola Montseny.

Finalment, també es desti-
naran més de 33.000 euros a la
remodelació de la sala municipal
de l’Ateneu. L’obra modificarà la
posició de les butaques a la pla-
tea i farà que l’espai sigui més
versàtil a diferents espectacles.

L’AMB construirà trenta pisos
de protecció oficial a Mas Lluí

HABITATGE4L’AMB ha posat en
marxa la construcció de trenta pi-
sos de protecció oficial, una pro-
moció impulsada per l’IMPSOL al
carrer Carolina Catasús, al barri
de Mas Lluí. El projecte aposta per
un nou model d’habitatge, que
s’ha ideat per reduir la despesa en-
ergètica. En aquest sentit, l’edifi-
ci tindrà un atri central que acu-
mularà calor a l’hivern i la dissi-
parà a l’estiu. També tindrà pla-
ques solars i s’instal·larà un sis-

tema de producció d’aigua calenta
sanitària i calefacció centralitza-
da. Això ha permès que el projecte
tingui la qualificació energètica A.

A més, també hi haurà trenta
places d’aparcament. La planta
s’ha fet semisoterrada, per tal de
minimitzar l’excavació feta per
construir l’edifici. El projecte tam-
bé ha tingut en compte la pers-
pectiva de gènere, trencant amb
els repartiments tradicionals de
les diferents estances.

Familiars de Francisco Casares van participar en l’acte. Foto: Ajuntament

Les obres dels nous pisos. Foto: AMB

Indústria | Irestal trasllada la seva seu a Abrera
El grup de transformació i distribució d’acer inoxidables Irestal ha anunciat

que trasllada les seves instal·lacions a Abrera, on duplicarà els 15.000 metres
quadrats de la nau que tenia fins ara a la ciutat per millorar els temps d’entrega.

EDUCACIÓ4L’Institut de For-
mació Professional Antoni Al-
gueró es convertirà en un centre
públic a partir de setembre. Fins
ara, l’escola de formació era un
centre privat i estava dirigit per la
Fundació Indústries Gràfiques.
Amb aquest canvi, la Generalitat
aposta perquè l’institut passi a ser
un centre d’educació públic es-
pecialitzat en formació profes-
sional. De fet, l’especialització
encara anirà més enllà, ja que el
centre mantindrà la seva aposta
per oferir estudis relacionats amb
les arts gràfiques.

Per començar, l’Institut An-
toni Algueró oferirà quatre grups
de grau mitjà, un de grau supe-
rior i un d’artístic superior. Con-
sistirà en formació en postim-
pressió i acabats gràfics, preim-
pressió digital, disseny i edició de
publicacions impreses i multi-
mèdia, gràfica publicitària i im-
pressió gràfica. A més de con-
vertir-se en un institut públic es-

pecialitzat en formació profes-
sional en el camp de les arts grà-
fiques, ara també passarà a ser
un centre integrat que oferirà
cursos de formació que formen
part del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC).

El conseller d’Educació, Josep
Bargalló, va presentar aquest

canvi des de l’institut i, tal com re-
cull l’ACN, va voler destacar que
amb aquesta aposta “augmenta la
qualitat d’especialització de l’o-
ferta” de formació professional,
que deixa de ser “genèrica i ge-
neralista” per adaptar-se als in-
teressos dels estudiants i a les ne-
cessitats del mercat de treball.

El conseller Bargalló durant la presentació dels canvis al centre. Foto: ACN

L’Institut Antoni Algueró,
públic a partir del setembre

» Serà el primer centre públic especialitzat de formació professional
» Se centra en les arts gràfiques i suma cursos d’ocupació del SOC
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Sant Just analitza la situació
del teixit comercial local

ENQUESTA4El Servei de Pro-
moció Econòmica de l’Ajunta-
ment i la Diputació realitzaran
un estudi per conèixer la situa-
ció del sector comercial del mu-
nicipi. L’objectiu d’aquesta cam-
panya de prospecció és analitzar
la situació dels comerços i esta-
bliments locals, sobretot tenint
en compte la conjuntura actual
que ha provocat la pandèmia i
les diferents restriccions que
han limitat l’obertura dels esta-
bliments, però que també han li-
mitat les possibilitats d’anar a
comprar fora dels veïns.

Aquest projecte forma part
del pla de reactivació de l’o-
cupació. Durant tot el mes,
dues persones passaran pels
diferents comerços amb uns
qüestionaris perquè els co-
merciants puguin donar el seu
punt de vista.

Per altra banda, l’Ajunta-
ment també ha posat en marxa
una nova edició de la campanya
‘Bosses les justes’, per eliminar
l’ús de bosses de plàstic i canviar-
les per bosses de malla reutilit-
zables, sobretot per anar a com-
prar fruita i verdura.

INNOVACIÓ4Ja es pot com-
prar als mercats municipals
d’Esplugues a través d’internet.
A través de mercatsdesplugu-
es.cat, aquells que ho vulguin ja
tenen a la seva disposició tots els
productes de nou parades del
mercat de Can Vidalet i dues del
de La Plana. Es tracta d’una
plataforma de comerç electrònic
creada per l’empresa Manza-
ning que permet comprar en lí-
nia als mercats municipals i re-
bre el producte a casa.

Com explicava Jonathan Ba-
ños, del mercat de La Plana,
aquesta nova plataforma dona
“més força” als paradistes, apro-
ximant-se a un públic que sem-
pre és més escaç als mercats, “les
persones més joves”. Però el co-
merç electrònic també permetrà
que els paradistes arribin a més
zones, ja que els repartidors a
domicili també enviaran els seus
productes a Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern, Sant Feliu,
Cornellà, l’Hospitalet i el barri
barceloní de Les Corts. Així
doncs, s’amplia el públic a qui

poden vendre els seus productes
a través d’internet.

Per Miquel Miralles, repre-
sentant dels paradistes del
mercat de Can Vidalet, es trac-
ta d’una “transformació im-
portant” que els portarà a ofe-
rir “molts més serveis”. Però
que, a la vegada, els porta a re-
afirmar que un dels seus grans

valors com a model de negoci
és “l’atenció al públic des de la
proximitat”.

Els usuaris d’aquesta nova
plataforma, que ha suposat una
inversió de 17.000 euros finan-
çats per la Diputació, gaudiran
d’un 10% de descompte en les
seves comandes durant els dos
primers mesos.

Els clients tindran un 10% de descompte durant dos mesos. Foto: Pilar Díaz

Els mercats d’Esplugues
aposten pel comerç electrònic

Es vol conèixer l’efecte de la pandèmia en el comerç. Foto: Aj. de Sant Just

Sant Jordi | Poesia als aparadors de Sant Joan Despí
Més de 140 botigues i establiments de Sant Joan Despí van sumar-se a la
celebració de Sant Jordi penjant poesies als seus aparadors. Uns cartells

que tenien un codi QR per poder veure una selecció de 70 poemes al comerç.
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Dues victòries consecutives (0-3
a la pista del Xaloc Alacant i 2-0
contra l’Intersala Promises a les
Moreres) han servit perquè el sè-
nior femení de la Penya Esplu-
gues tingui una distància de vuit
punts respecte del Teldeportivo,
el primer equip que baixaria a Se-
gona Divisió sense jugar la per-
manència.

En les quatre jornades que
resten, doncs, l’objectiu del con-
junt d’Esplugues ha de ser sumar
el suficient nombre de punts que
permetés evitar haver de dispu-
tar el play-out contra els millors
equips de la categoria de plata.

Les d’Iván Jiménez (des del
passat dia 7, primer entrenador
de l’AEPE en substitució de Ma-
nolo Moya, cessat per motius
extraesportius) visitaran la pista
del Rayo Majadahonda el tercer
cap de setmana d’aquest mes en
un dels partits més importants

d’aquest tram final de lliga, ja que
les madrilenyes són el principal
rival directe de les blanc-i-ver-
melles per evitar també haver de
jugar la permanència.

Abans que s’acabi el mes, les
espluguines rebran l’AD Sala Za-
ragoza (tercer), mentre que les
dues darreres jornades ja seran el
juny; la primera portarà l’equip a
la pista de la Universidad de Ali-
cante, mentre que la temporada

2020-21 podria acabar a les Mo-
reres contra el Xaloc Alacant.

BONA IMATGE A LA COPA
Les bones sensacions que l’equip
ofereix a la lliga van tenir la seva
rèplica en el partit de quarts de
Copa de la Reina, malgrat la der-
rota contra el Torreblanca (3-5).
Aquesta ha estat la segona parti-
cipació de l’AEPE en una fase fi-
nal en els últims tres anys.

L’equip ocupa, actualment, posició de promoció de descens. Foto: AEPE

La Penya Esplugues s’allunya
de la zona de descens directe

Pau Arriaga
ESPLUGUES

Handbol | L’Handbol Esplugues jugarà per l’ascens
Encara s’han de jugar les últimes tres jornades de Primera Nacional, però
l’Handbol Esplugues ja sap que jugarà la promoció per pujar a la Divisió

de Plata. El Sant Joan Despí, per la seva banda, seguirà a la categoria.

El primer equip de l’Ho-
quei Club Sant Just s’ha-
via plantat a la darrera jor-

nada del curs amb opcions de pu-
jar a OK Lliga i també de jugar la
promoció d’ascens, però final-
ment la temporada que ve l’equip
haurà de competir, de nou, a OK
Plata. Els de Ferran Pujalte van
fer els deures (2-3 a la pista del
Jolaseta), però tant el Manlleu,
que puja directament, com el
Vilafranca, que jugarà la pro-
moció, van guanyar.

Sigui com sigui, el conjunt
santjustenc ha posat el punt final
a aquesta atípica temporada
2020-21 amb 45 punts, gràcies a
13 triomfs i sis empats A més, és
l’equip que menys partits ha per-
dut, únicament tres.

Tot i la sensació amarga ge-
neral, un dels jugadors, Eric Brull,
va destacar en una piulada l’evo-
lució del club: “Fa 10 anys teníem
un Segona Catalana i pocs equi-
ps a la base. Ahir, ens vam quedar
a un punt d’OK Lliga i tenim més
de 20 equips a la base. Ho acon-
seguirem, no en tinc cap dubte”.

L’HC Sant Just es
queda a un punt
de la promoció

Aina Ayuso,
draftejada per 
Los Angeles Sparks

BÀSQUET4Welcome to Los An-
geles, Aina!Si una icona del bàs-
quet com Magic Johnson et dona
la benvinguda al seu equip, és
normal que pateixis una mica de
vertigen i tot. Això és el que li va
passar el mes passat a la jove base
santjustenca (21 anys) Aina Ayu-
so, que ha estat seleccionada al
draft de la WNBA per les Los An-
geles Sparks, franquícia tricam-
piona de la millor lliga del món.

Que les californianes tinguin
els seus drets, però, no garanteix
que la de Sant Just marxi als Es-
tats Units de forma immediata.
En les dues darreres temporades,
la base ha jugat a Saragossa (al
Casablanca i al Basket Zaragoza)
i va fer el salt a la primera feme-
nina a l’Snatt’s Sant Adrià.

Foto: Casademont Zaragoza
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4La Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS) ha creat un
nou portal web que és molt més
que això. Es tracta d’Import@ss,
un nou model d’atenció en el qual
el ciutadà se situa al centre dels ser-
veis digitals, que s’han redisseny-
at, organitzat i presentat amb l’ob-
jectiu de fer-los senzills d’utilitzar,
clars i intuïtius. 

Import@ssofereix informació i
una quarantena de serveis de tra-
mitació, així com una àrea perso-
nal on pots consultar les teves da-
des de forma personalitzada, sigui
quina sigui la teva situació laboral.
Per exemple, hi pots entrar per con-
sultar el teu número de la Segure-
tat Social o per veure la teva vida
laboral. S’hi pot accedir tant des
d’ordinadors com des de telèfons
mòbils o tauletes. 

COM S’ORGANITZA?
El portal té dues parts, una pàgina
principal d’accés públic i una àrea
personal. A l’àrea pública trobaràs
tota la informació necessària per fer
qualsevol tràmit o gestió, en un
llenguatge proper i comprensi-
ble. També presenta els serveis de
la TGSS agrupats en quatre grans

categories per facilitar-te la recer-
ca d’allò que necessites. L’àrea per-
sonal, com el seu nom indica, és un
espai totalment personalitzat per
consultar totes les teves dades. 

QUÈ HI PUC FER?
Entre els quaranta serveis que ofe-
reix el portal Import@ss, hi ha la
possibilitat de consultar i obtenir in-
formes, entre altres qüestions, so-
bre la teva situació laboral, així
com veure la teva vida laboral de
forma digital i descarregar-te’n
l’informe en format PDF. 

També et permet informar-te i
fer tràmits com a autònom, con-
sultar i modificar les teves dades per-
sonals de contacte i de domicili, con-
sultar i pagar deutes, accedir a do-
cuments relacionats amb els teus
tràmits de la llar i un llarg etcètera. 

COM A AUTÒNOM
Si ets autònom, disposes d’una
pàgina específica en la qual tro-
baràs, agrupats, tots els tràmits
que puguis necessitar i la infor-
mació que et caldrà saber abans de
fer servir cap servei. També comp-
tes amb una guia que dona res-
posta als dubtes que et puguin sor-

gir abans, durant i després de fer
qualsevol tràmit. 

A més, la TGSS està treballant
perquè a la teva àrea personal tin-
guis accés a tota la informació re-
lacionada amb la teva activitat. 

FEINA DE LA LLAR
La TGSS ha tingut en compte la fei-
na de la llar per les seves caracte-
rístiques particulars. Tant si ets tre-
ballador o ocupador d’aquest sec-
tor, disposes d’una secció per a tu.

No cal que coneguis la legis-
lació ni els passos administratius
del tràmit que vulguis fer, ja que
Import@ss t’acompanyarà i et gu-
iarà mentre el facis, explicant-te
què suposarà cadascuna de les te-
ves decisions i els drets i obliga-
cions que impliquin. 

Com a treballador, podràs con-
sultar les condicions de feina de-
clarades pel teu ocupador en tra-
mitar la teva alta a la Seguretat So-
cial, així com la quota que ingres-

sa i la part que et correspon apor-
tar. Com a ocupador, podràs veu-
re a qui tens contractat, la data en
què va començar a treballar, la
pròxima quota que es carregarà al
teu compte i la jornada i el salari de-
clarats. També podràs modificar les
teves dades de contacte, el domi-
cili on treballa l’empleat i el comp-
te bancari on tens domiciliats els
pagaments. A més, comptaràs
amb un simulador per obtenir una
aproximació de la quota a pagar.

» La Tresoreria General de la Seguretat Social ha creat un nou portal per atendre el ciutadà
» La plataforma ofereix informació, fins a quaranta serveis i una àrea personal exclusiva

Al nou portal s'hi pot accedir tant des d'ordinadors com des de telèfons mòbils o tauletes. Foto: Pexels

Un nou web on tu ‘Import@ss’
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Pocs mesos abans que es proclami la Se-
gona República, Barcelona plora la seva
artista més estimada i aclamada: Palmi-
ra Picard, l’Emperadriu del Paral·lel. Men-
tre la gran avinguda de l’oci barceloní
està de dol, l’efervescència nocturna ha
convocat al bar La Tranquil·litat tot d’ar-
tistes que beuran a la seva salut. 

Al Teatre Nacional de Catalunya.

Teatre

L’Emperadriu del Paral·lel
Lluïsa Cunillé

La cantautora Zahara es torna a obrir en
canal amb el seu nou àlbum, PUTA, que
inclou, de fet, el seu tema més personal,
Merichane. Aquesta paraula, merichane,
era l’insult que li dedicaven de petita a
l’escola i que aviat va descobrir que sig-
nificava puta. L’artista ha decidit fer-se se-
ves les paraules que van destrossar-li la
infància i crear un disc reivindicatiu.

Música

En Connor (Finn Little), un adolescent
que presencia un assassinat, és perse-
guit per dos assassins bessons a través
de la salvatge Montana. Tot i que
compta amb la Hannah (Angelina Jo-
lie), una experta de la supervivència, per
evitar que el trobin, un incendi proper
aviat amenaçarà amb posar fi a la vida
de tots els implicats.

Pelis i sèries

Aquellos que desean mi muerte
Taylor Sheridan

PUTA
Zahara

La guerra infinita
El MNAC acull ‘La guerra infinita’, una exposició que desco-

breix les diferents facetes de l’obra del fotògraf Antoni
Campañà  (Arbúcies, 1906 - Sant Cugat del Vallès, 1989),

posant el focus en les fotografies que va realitzar durant la
Guerra Civil espanyola, que la família va trobar fortuïta-

ment l’any 2018. Aquest conjunt d’imatges, de gran quali-
tat artística i rellevància històrica, van ser amagades en

una capsa pel propi artista, on van romandre durant més
de setanta anys. Aquesta capsa, amb centenars d’imatges

inèdites, és ara coneguda com “la capsa vermella”.

C A R L E S  F R A N C I N O

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un presentador estrella de la ràdio
Presenta ‘La Ventana’ de la Cadena Ser des del 2012

Famosos

Superar el coronavirus
I tornar a la ràdio després de 47 dies amb un emotiu discurs

Pèls de punta
Molta gent s’ha emocionat i recomana escoltar-lo

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Llegir el príncep dels poetes catalans
sempre és bona idea. Per això, Edicions
62 torna a editar aquest recull de vint-i-
quatre contes de Josep Carner amb
motiu del cinquantè aniversari de la
seva mort. Per establir el text d’aquesta
nova edició, Marcel Ortín ha comparat
les diverses versions de cada conte i ha
restituït certs passatges fins ara omesos.

Llibres

La creació d’Eva i altres contes
Josep Carner
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Després de 47 dies allunyat de la ràdio
per les complicacions del coronavirus,

Carles Francino (Barcelona, 1958) va tor-
nar a la Cadena Ser el 10 de maig. Emo-

cionat, es va posar davant dels micròfons
del seu programa, La Ventana, i va pro-

nunciar un emotiu editorial en què la
veu se li va trencar més d’una vegada. El

vídeo del moment ha corregut com la
pólvora per les xarxes socials, on molts
usuaris han recomanat escoltar les pa-
raules de Francino. A més d’explicar la

seva situació personal –va estar ingressat
en estat greu, va perdre un familiar per
Covid-19 i en té un altre recuperant-se

lentament–, va lamentar les imatges de
gent celebrant la fi del toc de queda i va

posar en valor la feina dels sanitaris.

|Baldurs Gate
El videojoc d’acció Baldurs Gate: Dark Alliance torna vint anys després

amb una remasterització. Disponible per a PS4, Switch i Xbox One.

La fitxa
QUI ÉS?
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

MÚSICA

Intenteu reduir el nombre d’aparells sonors que funcionen 
alhora i abaixeu-ne el volum sempre que sigui possible

PROTECCIÓ

REDUCCIÓ

OTORRINOLARINGÒLEG

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

i SALUT

El 30% de la població de la Unió Europea està exposada a
un nivell de soroll causat pel trànsit superior a 55 decibels
durant la nit, segons l’Organització Mundial de la Salut. En

la mateixa línia, l’Agència Europea del Medi Ambient exposa
que un 20% de la població de la UE pateix nivells de soroll que
poden produir molèsties i efectes negatius per a la salut. 

Aquestes són les dades que recull el Departament de Salut
de la Generalitat per alertar sobre una qüestió que posa en risc
la salut auditiva de la població. Des del Canal Salut ofereixen al-
guns consells per evitar l’exposició a soroll excessiu tant a casa
com a fora. Per exemple, a l’hora d’escoltar música, diuen que
els reproductors no s’han de fer servir més d’una hora al dia i el
volum ha d’estar, com a molt, al 60% del màxim possible. Si uti-
litzeu eines o aparells sorollosos, cal prendre “mesures de pro-
tecció auditiva, com ara l’ús de taps i d’auriculars per a les ore-
lles que esmorteeixen el soroll ambiental”. A més, Salut aconse-
lla visitar l’otorrinolaringòleg per a controls periòdics d’audició
si teniu un risc afegit, com ara factors genètics o un lloc de tre-
ball que comporta l’exposició continuada a un soroll excessiu.

Cuidar la salut auditiva

Salut recomana no fer servir reproductors de música més 
d’una hora al dia i que el volum no superi el 60% del màxim possible

Les claus

Si utilitzeu eines o aparells sorollosos, cal prendre mesures 
de protecció auditiva com l’ús de taps o auriculars

Cal anar-hi periòdicament en cas de tenir un
risc afegit, com una feina en entorn sorollós
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