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de l’activista Tamara Carrasco
a l’Audiència de Barcelona

líniamar
7 anys

castelldefels · gavà · viladecans · el prat

Núm. 82 · Octubre 2020 · liniamar.cat

Porten a la Fiscalia quatre
nomenaments policials del Prat
Ciutadans hi veu irregularitats i ho denuncia perquè s’investigui, però el govern local ho nega “rotundament” pàg 11

Mobilitzats
La lluita per protegir el territori no s’atura pàg 3

Foto: Plataforma Aturem el Pla de Ponent

GAVÀ pàg 7

Els delictes van créixer
un 20% a la ciutat
durant els mesos d’estiu
TRIBUNALS pàg 7

Roca haurà d’indemnitzar
una vídua d’un treballador
ESPORTS pàg 12

Gran arrencada de curs
del CB Prat i el BF Viladecans
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Assemblea de Salvem Can Sellarès per explicar l’oposició al projecte (esquerra) i participants en la manifestació contra el Pla de Ponent a Gavà. Fotos: Salvem Can Sellarès i ACN

“Cal protegir el que queda”
» SOS Baix Llobregat-L’Hospitalet celebra mig any de vida demanant una moratòria urbanística
» La plataforma reclama canviar el model urbanístic per protegir el territori i el medi ambient
Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
“La contribució del Baix Llobregat al creixement del país és
immensa, ara cal protegir el que
queda”. Així defensa la necessitat d’aturar els projectes urbanístics que amenacen gairebé
2.000 hectàrees de la comarca
Jaume Grau, un dels impulsors
de la plataforma SOS Baix Llobregat-L’Hospitalet. Aquesta entitat lluita per evitar que els
camps agrícoles, els boscos i els
espais naturals que la comarca
encara té quedin soterrats sota el
ciment de diversos projectes urbanístics.
I per aconseguir-ho, tenen
una proposta que han portat
fins a la taula del secretari d’A-

genda Urbana del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat: aplicar una moratòria de dos anys que prohibeixi l’inici de noves obres i aprofitar aquests dos anys per analitzar els diferents projectes urbanístics i desqualificar terrenys
perquè no s’hi pugui construir.
Tenen exemples on emmirallarse, ja que aquest mateix procediment s’ha fet als Pirineus o a la
Costa Brava, on s’han tirat enrere
molts projectes que amenaçaven
el litoral i els espais naturals.
Des de la plataforma, que
dissabte 24 va celebrar unes jornades telemàtiques per commemorar que fa mig any que es
va posar en marxa i per marcar
quin camí ha de seguir la feina
que fan, consideren que ja comencen a recollir els primers
fruits de la seva tasca.

Un exemple són les reunions
que estan mantenint amb els diferents partits polítics per explicar-los les seves propostes per
canviar el model urbanístic i
mediambiental. De fet, com comenta Grau, s’estan trobant partits que els venen a buscar per conèixer el seu punt de vista i saber quines idees aporten.
ALS TRIBUNALS
Més enllà del diàleg amb els
partits i les administracions perquè aprovin una moratòria que
frenaria durant dos anys els diferents projectes urbanístics que
hi ha previstos a la comarca,
SOS Baix Llobregat-L’Hospitalet no descarta buscar altres vies
per evitar que alguns d’aquests
projectes es facin realitat. I una
opció és la via judicial.
Aquest és el camí que ha pres

la plataforma Salvem Can Sellarès, l’entitat contrària al projecte que vol construir diversos
blocs de pisos al voltant d’aquesta masia històrica que hi
ha entre Viladecans i Gavà.
La plataforma ha iniciat una
campanya per recollir diners i
poder portar als tribunals aquest
projecte, ja que consideren que
incompleix el contracte de compravenda que els consistoris van
firmar amb Roca fa tres dècades.
Segons els defensors de la masia,
l’acord entre la companyia i els
ajuntaments era que els terrenys
sempre serien una zona esportiva i d’esbarjo. A més, també
consideren que el projecte urbanístic està desfasat i que incompleix qüestions tècniques,
com ara que supera el màxim de
superfície que es podria construir
en aquests terrenys.

MOBILITZACIÓ CONSTANT
Les protestes i les manifestacions
són un altre dels punts forts de la
plataforma SOS Baix LlobregatL’Hospitalet, que té més capacitat de convocatòria i pot congregar més ciutadans contraris als diferents projectes urbanístics que
actualment hi ha als diferents
municipis del Delta.
Un dels més importants és el
Pla de Ponent, que preveu construir 5.000 nous habitatges entre
Gavà i Castelldefels, eliminant
l’últim connector natural que
queda entre el parc natural del Garraf i el Delta del Llobregat. Gairebé un miler de persones van
participar en la manifestació que
dissabte 3 d’octubre va recórrer els
carrers de Gavà per mostrar la
seva oposició a un projecte que defineixen d’“aberració” que no atén
“les necessitats socials”.
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Els semàfors

La lupa

Victòria del municipalisme republicà
per Montserrat Febrero (alcaldessa de Corbera de Llobregat) i Bernat Picornell (senador d’ERC)

Després de dir-nos reiteradament que era Pacte de Ciutat amb un seguit de mesu- plantar, i vam anunciar que ni els ajunimpossible, el govern espanyol ha hagut res urgents a aplicar en l’àmbit social i de taments ni les diputacions republicanes
de cedir i permetre que els nostres pobles reactivació del comerç, entre d’altres. El del país cedirien els diners dels nostres vei ciutats facin servir els seus recursos per Pla té un finançament quantificat en 3,5 ïns i veïnes a l’Estat. Hem lliurat la bataatendre l’emergència social, econòmica i milions d’euros. Aquest Ajuntament té lla política als municipis, hem impulsat
sanitària.
uns estalvis immobilitzats de 4 milions nombroses iniciatives al Congrés i al SeEls ajuntaments dels nostres pobles i d’euros. Permetent l’ús d’aquests roma- nat, i vam posar-ho reiteradament sobre
ciutats podran fer servir els recursos dels nents es podria fer front als compromi- la taula durant els debats de l’estat d’aquals disposen per atendre les necessitats sos del Pacte de Ciutat sense posar en risc larma. Sempre amb la mateixa resposta.
urgents dels seus veïns i veïnes. Milions el pressupost per aquest 2020 i, en con- Fins i tot quan vam haver de tombar el dei milions d’euros, fins ara bloquejats als seqüència, els de tot el mandat fins al cret-xantatge del govern espanyol, ens van
bancs per les injustes i inhumanes regles 2023. Es podria ajudar els sectors més ne- dir que “no hi hauria una segona oporde l’austeritat fiscal, serviran per afrontar cessitats sense haver de renunciar a cap tunitat”. Trilerisme polític de baixa estol’impacte de la pandèmia més important altre projecte.
fa. I el que ens deien que era impossible,
del darrer segle. Un fet d’una
el municipalisme republicà ho
lògica aclaparadora per als
ha fet possible.
Els ajuntaments dels nostres pobles i
que ens dediquem al servei
Evidentment no n’hi ha
públic, però que ha costat
prou. Exigim que el fons Couna llarga batalla contra un ciutats podran fer servir els seus recursos per vid de 5.000 milions d’euros
govern del PSOE i Unides
als municipis que ho neatendre les necessitats urgents dels veïns arribi
Podem que fa mesos que ens
cessiten. Demanem també
repetia, una i altra vegada, que
que es garanteixi la particisuspendre els topalls de les regles de desDurant anys, les regles imposades pel pació dels ajuntaments en els fons europesa era, ras i curt, “impossible”. Final- ministre d’Hisenda del govern del PP, peus de reconstrucció. I si ens creiem que
ment, però, ho han aprovat en Consell de Cristóbal Montoro, ens han impedit la democràcia va de baix a dalt, és impeMinistres.
impulsar projectes imprescindibles per ratiu respectar l’autonomia municipal
Perquè els lectors es puguin fer una al territori, bloquejant els estalvis de tots en l’ús d’aquests recursos.
idea de què significa, a la pràctica, la nos- i totes. I quan ha estat més necessari que
Amb tot, seguirem insistint en la netra reclamació, posem com a exemple mai, quan les botigues dels nostres bar- cessitat de revertir el marc d’austeritat aiSant Feliu de Llobregat, capital de la co- ris tanquen, els nostres conciutadans pa- xecat pel Partit Popular. Tampoc no conmarca del Baix Llobregat, amb una po- teixen els estralls dels ERTOs, la man- fiem en un partit socialista que va conblació de 44.860 persones; 790 casos po- ca d’oportunitats i l’emergència dels tribuir a posar les bases de les lleis aussitius per Covid-19 acumulats fins ara; contagis, el govern espanyol ens plan- tericides de Montoro reformant l’article
464 ERTOs que afecten 3.634 persones, tejava com a única opció transferir-los 135 de la Constitució amb “agosticitat i traamb el sector del comerç i l’hostaleria com aquests fons acumulats, i si de cas ja ens ïdoria” per prioritzar el pagament del deuels grans damnificats, i una taxa d’atur els anirien retornant a terminis. Un te abans que l’atenció a les nostres escoque ha pujat un 2,5% des de l’inici d’any, xantatge inacceptable, més encara quan les i hospitals. Però sí tenim tota la conarribant al 10,5%. L’Ajuntament, gover- la mateixa Unió Europea va recomanar fiança en la força del municipalisme renat per Esquerra Republicana i els Co- a l’abril, fa ja sis mesos, que s’elimines- publicà, que seguirem posant al servei de
muns, ha calculat que tindrà una reduc- sin els topalls de despesa per atendre l’e- la nostra gent, sempre, per construir els
ció d’ingressos de vora 2 milions d’euros. mergència.
fonaments d’una república catalana que
Al mateix temps ha elaborat i aprovat un
El republicanisme català ens vam volem que sigui lliure, justa i solidària.

Roca Sanitaris

El TSJC ha tombat el recurs presentat
per l’empresa Roca i l’obliga a pagar
més de mig milió d’euros d’indemnització a la vídua d’un treballador que va
morir de càncer després d’haver respirat amiant mentre durant 19 anys.
pàgina 7

SPL-CME

El Sindicat de Policia Local del Prat ha
arribat a un principi d’acord per millorar les condicions laborals dels agents
del cos amb l’Ajuntament. De moment,
ha aturat les protestes davant del consistori per aconseguir un pacte en ferm.
pàgina 11

BF Viladecans

L’adaptació a la nova categoria de l’equip d’Enric González no podia haver
estat millor: les viladecanenques han
guanyat els tres primers partits al
grup C de la Lliga Femenina 2 i lideren,
de forma provisional, la classificació.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@UrgenPSMar

Situació de l’Hospital
del Mar a 19 d’octubre:
La Unitat 70, tancada. El
78% de la nostra UCI ja són pacients de
Covid-19. 163 pacients a urgències.
Més de 40 superen les 24 hores a una
camilla. El més antic supera les 170 hores. Els passadissos plens de gent gran,
molts d’ells sospites serioses de Covid.

@yeyaboya
No puc estar contenta
amb la sentència. Condemnen els meus companys per permetre el debat de dues
lleis que jo vaig signar i entrar a registre. Ells, desobediència, i Carme Forcadell, onze anys de presó. La parcialitat de la justícia és aquí.
[El TSJC ha absolt Mireia Boya]

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
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@abelcaldera
Tancar els bars aplanarà la corba de contagis.
Ok. Però això ho ha de
pagar en exclusiva el cambrer del bar
del costat de la feina o l’autònom del
bar de la plaça, mentre la propietat del
local els continuarà cobrant el lloguer;
el banc el préstec de la reforma i Endesa la llum?

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@ferrsitoo
A la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de BARCELONA, en una assignatura virtual, una professora acaba de dir: “Voy a cambiar al castellano,
que no me acordaba que estaba hablando en catalán”. No tinc paraules. No
entenc res.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
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Política | Manu Reyes és nomenat diputat al Parlament
Octubre 2020

El líder del PP a la ciutat i cap de l’oposició s’ha convertit en diputat al Parlament
després de la sortida d’Esperanza García. En declaracions a Línia Mar, Reyes
assegura que viurà “dos mesos i mig molt intensos” treballant per als ciutadans.

Tensió entre el govern i Movem
per les comissions informatives
» Els comuns van denunciar al Síndic de Greuges la pèrdua
d’un representant que finalment van recuperar al Ple de setembre
POLÈMICA4La relació entre el
govern de Maria Miranda i els
seus antics socis de Movem ha viscut un nou episodi de tensió amb
la composició de les comissions
informatives. Al maig, després
que la regidora Ana Quesada fos
expulsada del grup dels comuns
i continués al govern local com a
regidora no adscrita, el govern local va aprovar una modificació de
les comissions informatives que
retirava un dels dos representants que tenien els comuns i
n’atorgava un a la regidora no adscrita. La proposta es va aprovar
amb el vot en contra dels tres regidors de Movem, l’abstenció de
PP i Cs i amb un informe negatiu
de la secretària municipal, que
considerava que la mesura no
era proporcional a la representació dels diferents partits.
Des de Movem denuncien
que aquest informe va arribar
quan el Ple ja estava en marxa i,
davant el que van considerar un

La regidora Candela López denunciant el cas al Síndic. Foto: Movem

cas de prevaricació per part de
l’alcaldessa Maria Miranda, van
decidir denunciar els fets al Síndic de Greuges.
La qüestió, però, es va tornar
a debatre al Ple d’aquest setembre,
quan la coalició de govern local va
presentar una nova proposta en
què Movem tornava a tenir dos representants a les comissions informatives. En aquest cas, la nova
composició va tirar endavant amb

el vot a favor de tots els partits i
amb l’única abstenció de la regidora no adscrita. Tot i la compensació, des de Movem consideren que el govern de Miranda
s’atorga una majoria que no té al
Ple i que hauria d’apostar pel
diàleg amb les altres forces polítiques. Pel que fa a la denúncia, esperen que el Síndic arxivi el cas
quan comprovi que tot ha quedat
resolt a través del Ple.

El comerç local ofereix més
de 2.000 productes a internet

COMERÇ4Una vintena de comerços ja ofereixen els seus productes a través de la plataforma
que ha posat en marxa el Gremi
de Comerç de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament. Per competir amb les grans marques del
sector, el sistema de distribució
envia els productes a casa del
comprador el mateix dia que es
compren. Aquesta plataforma
s’ha impulsat per facilitar la venda a través d’internet a les boti-

gues de la ciutat i, a la vegada,
obrir-los un nou canal que durant
el confinament es va veure que
calia potenciar.
La plataforma vol ser un
punt de trobada, a més de facilitar els aspectes tecnològics i
evitar que hagin de fer una gran
despesa per crear aquest canal
de venda. De moment, 21 botigues s’han sumat a la plataforma, que ofereix més de 2.000
productes als consumidors.

Reclamen accelerar les obres
per evitar vessaments

URBANISME4Accelerar els permisos per construir el nou
col·lector d’aigües residuals i
evitar nous vessaments i la contaminació de l’Olla del Rei o de
la platja. Això és el que van
aprovar tots els partits per unanimitat al Ple que es va celebrar
el 29 de setembre.
La moció, presentada pel PSC
i per Esquerra i que va rebre el suport de tots els partits del Ple,
també demana a l’Agència Catalana de l’Aigua que compleixi el
Pla Director d’Aigües Pluvials
de 2003 i construeixi l’estació de

bombament que s’ha d’instal·lar
al carrer Aragó i que ha de servir
per reduir les inundacions que hi
ha a la ciutat quan plou molt, una
de les causes que fa que acabi
anant aigua contaminada a la
platja o a espais naturals com l’Olla del Rei.
En el text, els partits també reclamen que s’estudiïn “possibles
accions per reparar els danys reputacionals” que han provocat els
episodis de vessaments contaminants que hi ha hagut recentment i que, per exemple, han
obligat a tancar les platges.

Se suspèn el permís per
construir al bosc de Montmar

URBANISME4L’Ajuntament no
donarà llicències per construir al
bosquet de Montmar durant un
any després que els propietaris
d’una part dels terrenys hagin demanat que els hi expropiïn. El
cost d’aquesta operació seria
d’uns sis milions d’euros. El Ple
ho va aprovar perquè el consistori
elabori la proposta de modificació puntual del Pla General Metropolità, temps durant el qual
s’ha de decidir com s’ordena el terreny i plantejar solucions.
Els propietaris d’alguns d’aquests terrenys han proposat de

construir-hi un tanatori, una opció que des de l’Ajuntament volen remarcar que és una proposta que està sobre la taula i que durant els mesos vinents en poden
venir més.
El govern de Maria Miranda
ha fet aquest anunci després que
diverses entitats hagin alertat de
la possible desaparició d’aquesta zona verda de la ciutat si s’acaba construint un tanatori en
aquests terrenys. Des del consistori expliquen que la seva intenció és fer “corredors verds dins de
la trama urbana”.
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Salut | Gel hidroalcohòlic al costat dels parquímetres

Octubre 2020

L’Ajuntament ha instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic al costat de tots els
parquímetres de la ciutat. S’han instal·lat catorze pilars que s’accionen amb el peu
i que volen garantir la seguretat dels ciutadans a l’hora de pagar la zona blava.

Els delictes van créixer un 20%
durant els mesos d’estiu
» El que més va augmentar van ser els robatoris a vehicles i domicilis
» Els cossos policials reforçaran la vigilància a diversos barris
SEGURETAT4El nombre de delictes va créixer un 20% en comparació amb les mateixes xifres
de l’any passat un cop es va acabar el confinament més estricte
a la ciutat. Ho va explicar l’alcaldessa Raquel Sánchez durant la Junta Local de Seguretat
que es va celebrar a principis de
mes. Segons les dades exposades
a la reunió, els furts són el tipus
de delictes més nombrós, però
els que han tingut una pitjor evolució amb un increment més
important són els robatoris a vehicles i domicilis.
L’alcaldessa va voler treure
ferro a la situació dient que “el
repunt dels fets delictius després
del confinament és un fenomen
generalitzat”, però també va admetre que cal “estar preparats i
intensificar les accions” per
“combatre la percepció d’inseguretat”. Tanmateix, Sánchez
també va reconèixer que s’ha de
ser “especialment sensibles i

Un agent de la Policia Local patrullant per la ciutat. Foto: Ajuntament

eficaços davant d’uns mesos
complicats pels efectes socials i
econòmics derivats de la pandèmia”.
Per millorar la seguretat a
l’espai públic, els diferents cossos de seguretat van decidir algunes prioritats a l’hora de preparar les actuacions policials.
En aquest sentit, es reforçarà la
vigilància als barris Centre, Ca
n’Espinós i en zones com la

Rambla, els carrers Clara Campoamor i Montserrat Roig o als
parcs i zones més transitades.
Tal com estan fent altres alcaldes del PSC de la comarca,
Sánchez també va entonar el
discurs contra les ocupacions.
L’alcaldessa va assegurar que el
tenen “molt localitzat” i que l’intentaran “solucionar” de manera “efectiva” amb l’ajuda dels
Mossos d’Esquadra.

El consistori amplia les ajudes
al comerç i la restauració

COMERÇ4La restauració i el
comerç són dos dels sectors que
més estan patint les conseqüències de les mesures impulsades per les autoritats sanitàries
per frenar l’expansió de la pandèmia del coronavirus. Per ferhi front, l’Ajuntament ha anunciat diverses mesures, com una
nova convocatòria de crèdits
per als establiments que hagin
hagut d’aturar totalment o parcial la seva activitat.

També s’està estudiant l’exempció de diverses taxes, s’ha
impulsat la plataforma ‘Més que
Mai, Comerç de Gavà’ i s’invertirà en la campanya de Nadal.
A més, per fomentar el producte de proximitat i ajudar els
agricultors del Parc Agrari, el Ple
va aprovar una ordenança perquè el Mercat de Pagès també es
pugui fer els dissabtes, de manera que s’amplia a dos dies la
venda al barri del Centre.

Els pagesos del Parc Agrari
denuncien noves inundacions

ENTORN4La història es torna a
repetir. Els xàfecs de mitjans de
mes van tornar a deixar camps
i cultius del Parc Agrari anegats.
Com denuncien des d’Unió de
Pagesos, és el cinquè cop que
passa aquest any, fent que molts
agricultors de la zona perdin
les seves collites i no puguin
treballar els seus terrenys per l’acumulació de l’aigua.
Els agricultors denuncien
que viuen “una situació insostenible” perquè cap administració
posa els diners per solucionar un
problema pel qual s’han plante-

jat diverses solucions. A més,
també critiquen que l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) hagi
creat una comissió per estudiar
les actuacions i no hi deixi participar Unió de Pagesos.
El 23 d’octubre, l’alcaldessa
Raquel Sánchez i representants
de la Cooperativa van mantenir
una reunió amb el director de
l’ACA. Segons l’alcaldessa, l’entitat es va comprometre a fer el
manteniment urgent de les rieres i a fer les inversions necessàries perquè no hi torni a haver
inundacions al Parc Agrari.

Roca haurà d’indemnitzar
una vídua d’un treballador

TRIBUNALS4Roca Sanitaris haurà de pagar 556.205 euros a una
vídua d’un extreballador de la fàbrica que va morir el 2017 per culpa d’un càncer de pleura. Així ho
ha confirmat el TSJC, que manté la sentència del Jutjat Social 25
de Barcelona i tomba el recurs
que va presentar la companyia a
la primera sentència.
El tribunal confirma el que va
sentenciar el primer jutjat: que
la presència habitual d’amiant a
la fàbrica de Gavà i la falta de
mesures de protecció van ser la
causa de mort de l’operari, que

va treballar a la planta durant dinou anys.
El TSJC considera que l’exposició de l’home a les fibres
d’aquest material que la companyia va fer servir durant anys
per fabricar diversos productes,
com aixetes o sabates de fre per
a trens, li van provocar diverses
malalties respiratòries que van
acabar amb un càncer de pleura.
El tribunal arriba a aquesta conclusió gràcies a un informe d’Inspecció de Treball que constata
que a l’empresa no hi havia cap
mesura de prevenció.
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més de 137.100 pe

» Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més

300 milions d’euros per als CAPs

ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) respecte de les persones beneficiàries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a percebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels titulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades presentades a finals de setembre
per la Generalitat.
L’import de la nòmina ha augmentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 milions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vigents és el més elevat des de l’aprovació de la llei de l’RGC, superant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vital (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els expedients vigents d’RGC.
L’inici de la pandèmia de la Covid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones beneficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous perceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos anteriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

SALUT4El Departament de Salut va explicar a principis de setembre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Catalunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat suposa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció primària, clau per ser la porta d’entrada al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció primària com la punta de llança per frenar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.
El Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària contempla, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diverses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de
lut del país.
En aquest sentit, la consellera
Salut, Alba Vergés, remarca que e
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini,“amb la construcció d’un
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència.“No només tractem la
laltia, sinó la paraula salut en tot
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<
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“Havíem d’obrir els centres per
garantir el dret a l'escolarització”

ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’educació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.
El conseller va fer un agraïment públic al professorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 mesos després del seu tancament. “No haguéssim pogut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips directius i dels claustres de mestres i professorat”, va afirmar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.

s
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48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o complements i que són del col·lectiu activable laboralment reben la prestació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del programa perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables laboralment. Així doncs, han aconseguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observantse una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modificacions d’expedients de l’RGC i complements, entre els mesos de gener i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que suposa un ritme mitjà de 4.630 resolucions mensuals. Les sol·licituds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una reducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.
Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha permès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

tat amb 48 milions d'euros per compensar les desigualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres educatius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades.
El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 mesures concretes. La reducció de les barres econòmiques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'abandonament escolar i el foment de l'orientació d'àmbit comunitari són alguns dels pilars d’aquest ambiciós pla presentat a finals de juliol.
"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treure-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<
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L’Ajuntament, dins el programa de la Generalitat Catalunya Emprèn, oferirà un
curs amb experts del sector aeroportuari, tecnològic i del món de l’empresa per
saber quins reptes i quines tendències marcaran el futur del món de l’aeronàutica.

La Fiscalia recorre l’absolució
de Tamara Carrasco a l’Audiència
» El ministeri públic vol que la condemnin per incitació a desordres
» El jutjat la va absoldre de qualsevol càrrec criticant la Guàrdia Civil
SOCIETAT4La Fiscalia es nega a
tancar el cas de l’activista dels
CDR Tamara Carrasco, que va
ser detinguda l’abril del 2018 per
la Guàrdia Civil, acusada de sedició i terrorisme, i que finalment
va ser absolta de qualsevol càrrec
pel jutjat penal 25 de Barcelona
el 6 d’octubre. Segons l’ACN, el
ministeri públic ha presentat
un recurs d’apel·lació a l’Audiència de Barcelona perquè
considera que, pels fets provats
a la sentència, Carrasco podria
ser condemnada per incitació a
cometre desordres públics. El
seu advocat, Benet Salellas, va
assegurar que s’hi oposaran
“amb la mateixa convicció de
sempre per la llibertat definitiva
de la Tamara i pels drets de tothom”.
A més, la defensa també va
anunciar que demanarà una indemnització al Ministeri de Justícia pels danys morals que han
provocat a Carrasco, que va es-

A presó dues dones per matar
una noia en una discoteca

SUCCESSOS4El jutjat de Cornellà va decidir enviar a presó provisional sense fiança les dues dones de Viladecans detingudes per
l’assassinat d’una noia a finals de
juny a la zona de discoteques de
Famades. Els fets van passar diumenge 28 de juny a la matinada,
quan durant una baralla al carrer
un parell de dones van agredir-ne
una altra, que va acabar morint.
La víctima era de l’Hospitalet.
Des de llavors, els Mossos
d’Esquadra havien estat buscant

les principals sospitoses, que van
marxar de casa seva i es van estar amagant en domicilis de familiars per tot el país i, fins i tot,
a l’estranger per evitar que les trobessin, tal com recull l’ACN.
Finalment, el 16 de setembre
van aconseguir trobar una de les
dones i el seu home i els van detenir. L’endemà van detenir una
altra de les dones i la seva parella. Tots són veïns de Gavà i Viladecans. Els homes van quedar en
llibertat amb càrrecs.

L’activista dels CDR Tamara Carrasco. Foto: Alan Ruiz Terol/ACN

tar més d’un any sense poder
sortir de la ciutat, prohibició
que es va mantenir quan la seva
mare es va lesionar i no la va poder anar a visitar. Una mesura
cautelar imposada pel jutge de
l’Audiència Nacional que va assumir el seu cas en primera instància, tot i que ràpidament va
decaure l’acusació per terrorisme i va traslladar el cas als tribunals catalans.

La sentència de la titular del
jutjat penal número 25 de Barcelona va ser molt dura amb la
investigació duta a terme per la
Guàrdia Civil, que van ser incapaços d’explicar com havien
aconseguit l’àudio en què Carrasco explicava quines accions
proposaven els CDR per fer durant la Setmana Santa del 2018,
la base que va servir per acusarla de terrorisme i sedició.

Els fets van passar al polígon de Can Famades. Foto: Google Maps

Disputa per un local veïnal

POLÈMICA4L’Ajuntament demana a l’Associació de Veïns
Hospital i Roca que deixi el seu
local del carrer Ferran i Clua perquè considera que “no és apte
per a reunions de molta gent”,
una situació que amb el coronavirus ha empitjorat. A més, asseguren que al local hi ha un bar
que actualment no té llicència
d’activitats i parlen de “situació
irregular”, perquè les associacions de veïns no poden tenir un
bar al seu local ni creuen que

s’hagin de reunir en un bar, sinó
que ho han de fer en un lloc amb
millors condicions.
L’entitat creu que l’estat del
local és una excusa i que l’objectiu del govern de Carles Ruiz
és treure’ls el local i enviar-los a
un casal, “on no tenen espai”. El
president de l’AV, Adolfo Corbacho, ho relaciona amb l’oposició de l’entitat als diversos
projectes urbanístics que el govern local està impulsant a Can
Sellarès i a Oliveretes.

Un dels punts que enfronta
l’associació i el consistori és la titularitat del local. L’entitat en reclama la propietat després de ferlo servir les últimes quatre dècades i assegura que al Registre
de la Propietat no hi consta cap
propietari. En canvi, els tècnics
municipals han trobat documents que certificarien que el local és de l’Ajuntament, com l’acta d’un Ple del setembre del
1979 en què el consistori accepta la donació de l’espai.
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Una macrooperació policial dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional contra
el tràfic de drogues va acabar amb vint persones a la presó. Els agents van registrar habitatges al Raval de Barcelona i a diferents municipis, entre ells El Prat.

Ciutadans porta a la Fiscalia
quatre nomenaments policials
» La formació hi veu irregularitats i ho denuncia perquè s’investigui
» El govern municipal desmenteix “rotundament” les acusacions
TRIBUNALS4Ciutadans ha presentat una denúncia a la Fiscalia
per un suposat nomenament irregular de quatre agents de la Policia Local. Els taronges asseguren
que es tracta de quatre persones
que no haurien superat els exàmens ni les proves d’accés per cobrir les places però que l’Ajuntament hauria contractat igualment
com a interins per cobrir quatre
places al cos els anys 2017 i 2018.
Antonio Miguel Ruiz, portaveu
dels taronges, assegura que, segons
la documentació que han revisat,
aquests agents no podien ser contractats perquè no havien superat
les proves d’accés, pas previ per poder entrar a la borsa de treball, un
dels punts especificat al plec de condicions que han presentat a la Fiscalia perquè obri una investigació.
Ruiz considera que aquests
quatre nomenaments es van adjudicar “de forma arbitrària” i
afegeix que aquest cas “no és una
pràctica anecdòtica sinó habi-

Els regidors de Ciutadans presentant la denúncia als Jutjats. Foto: P. Massip

tual”. De fet, carrega contra El Prat
en Comú, de qui diu que normalitzen “pràctiques administratives presumptament irregulars,
fins i tot algunes constitutives de
delicte” i que això passa perquè
s’han “perpetuat durant més de
quatre dècades” al poder.
El consistori desmenteix “rotundament” la denúncia de Cs i assegura que actualment no hi ha cap
agent que treballi com a interí al

cos de Policia Local, afegint que els
quatre agents a què fa referència la
denúncia ja no formen part del cos.
També assegura que totes les persones contractades durant aquell
procés van aprovar les proves
d’accés. Per això, lamenta que “un
grup municipal miri de desacreditar aquest cos municipal amb
una afirmació que només revela la
seva manca de rigor” i esperen que
s’acabi arxivant la denúncia.

L’Audiència confirma
la condemna a Sandra Daza

POLÍTICA4L’Audiència de Barcelona ha confirmat la condemna per injúries a l’exregidora de
Podemos Sandra Daza, que va
presentar un recurs a la condemna del jutjat penal número
1 de Barcelona. Aquest tribunal
la va condemnar a pagar una
multa de 3.000 euros a l’exregidor José López Castro, que va ser
representant de Podemos durant
el mandat anterior i que va acabar com a regidor no adscrit.

El cas va començar quan
Daza va assegurar que López incomplia el codi ètic del partit perquè tenia antecedents per maltractaments, un cas que s’havia
tancat i que va acabar amb l’absolució de López.
Així doncs, Daza haurà de
pagar la multa. La regidora va
deixar de representar els liles
aquest estiu, després de sis anys
al Ple, quan Carmelo Declara li
va prendre el relleu.

Els pressupostos participatius
es faran de manera virtual

ECONOMIA4La pandèmia també ha obligat a canviar la segona
edició dels pressupostos participatius. Aquest cop, els ciutadans
que hi vulguin participar podran
presentar les seves propostes a
través de la plataforma web Decidim. Les aportacions es podran fer fins al 22 de novembre
i es dividiran en dos tipus, propostes “petites”, de fins a
200.000 euros, i les propostes
“grans”, que aniran des de
200.000 euros fins als 500.000.
Un cop s’hagin recollit totes les
aportacions dels pratencs i les pra-

tenques, es faran diverses sessions
d’avaluació tècnica i deliberativa
per comprovar-ne la possibilitat
de realitzar-se i per veure si n’hi
ha de similars que es poden unificar. Tot el procés desembocarà
en la votació de les propostes, que
es tornarà a fer de manera virtual
entre el 12 d’abril i el 2 de maig de
l’any que ve.
En aquesta segona edició,
l’Ajuntament ha reduït mig milió
d’euros del pressupost, que queda en 2,5 milions, per compensar
les partides que ja ha destinat a
fer front a la pandèmia.

Un principi d’acord atura les
protestes de la Policia Local

LABORAL4Les protestes setmanals dels agents de Policia Local convocades pel Sindicat de
Policia Local (SPL-CME) s’han
aturat després que el sindicat
hagi mantingut, des de principis
de mes, diverses reunions amb
directius del cos i membres del
govern de Lluís Mijoler.
En declaracions a Línia Mar,
fonts sindicals valoren positivament la trobada que es va celebrar dilluns 26 d’octubre. Durant
aquesta reunió es van plantejar
canvis relacionats amb el calendari laboral, una de les peti-

cions que feia el sindicat per millorar la situació dels agents i evitar que marxin del cos, cronificant el problema que té la plantilla amb el nombre d’efectius.
Des del sindicat veuen amb
bons ulls la proposta, que asseguren que beneficia tant els
agents com la prefectura. Ara, la
proposta haurà de rebre el vistiplau de recursos humans. Si ho
accepta, la proposta haurà de ser
votada en una assemblea general. Davant el principi d’entesa,
el sindicat atura les manifestacions davant l’Ajuntament.

Esports
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Motor | Pepe Oriola afronta l’última prova del TCR Europe

Entre els dies 6 i 7 del mes que ve es disputarà la darrera prova del campionat TCR
Europe d’aquest 2020. El gavanenc Pepe Oriola, novè en la general, buscarà sumar els
últims punts de la competició a la Comunitat de Madrid, al Circuit del Jarama.

Gran arrencada de curs
del CB Prat i el BF Viladecans
Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
Invictes. L’arrencada de la temporada 2020-21 per als equips de
la zona del Delta que juguen
competicions estatals no podria
haver estat millor. Tant el BF Viladecans com el CB Prat han
guanyat els tres partits que s’han
disputat fins ara.
Les viladecanenques han demostrat una adaptació rapidíssima a la Lliga Femenina 2 i, després de la suspensió de la primera jornada, han derrotat el GEiEG
Girona (60-64), la Penya (5954) i l’Stadium Casablanca (4561). De moment, el BFV lidera el
grup C de Lliga Femenina 2 juntament amb el Barça Santfeliuenc,
amb un partit pendent de les
d’Enric González (el de la primera jornada, del qual s’ha de confirmar la data i l’horari), que serà
a casa contra el Basket Almeda.
Els pròxims reptes per a les viladecanenques seran el pròxim

L’estrena viladecanenca a LF2 és, de moment, impecable. Foto: BFV

dia 31 a l’Atrium contra el Sant Josep en l’últim partit del mes, dues
visites seguides a les pistes de la
UE Mataró i l’Helios de Saragossa i a casa contra el Barça.
El CB Prat, per la seva banda,
també ha començat el curs amb
una ratxa de tres victòries consecutives. Durant els caps de setmana d’aquest mes, els de Dani
Miret han resolt satisfactòriament els enfrontaments contra el
CB Benicarló (76-67), el Basket
Navarra (76-88) i el CB Tarra-

gona (87-60), de manera que lideren la conferència est de la LEB
Plata juntament amb el Club
Bàsquet Menorca.
Els potablava ja han tancat els
partits del primer mes de la temporada 2020-21, ja que el seu
pròxim desplaçament serà l’1 de
novembre a Múrcia, a la pista del
Jairis. Villarrobledo (al Joan Busquets), Menorca (a les Balears) i
la Roda (a Albacete) seran altres
partits que es jugaran durant el
mes de novembre.

L’FS Castelldefels es planta i
no viatja a Barcelona per jugar
El sènior femení de l’FS
Castelldefels havia de jugar,
el passat dissabte 24, la
segona jornada de Segona Divisió a Barcelona, a la pista del CFS
Eixample, però el partit no es va
disputar perquè l’equip castelldefelenc no es va presentar.
Dies abans, el club havia sol·licitat l’ajornament del partit, al·legant que “no es pot assegurar la
seva celebració amb plenes ga-

ranties sanitàries” però la petició
no va ser acceptada. Així, el club
va decidir no viatjar a Barcelona
perquè “entenem que correm i
fem córrer un risc absolutament
innecessari tant a les nostres pròpies jugadores com a les rivals”.
El club diu que assumirà “les
conseqüències sancionadores
que se’n derivin a nivell competitiu i econòmic”, si el Comitè de
Competició les acaba prenent.

Segona B i Tercera arrenquen
i la resta de les lligues s’aturen

FUTBOL4Que el curs 2020-21
estaria marcat i condicionat pel
coronavirus era evident, però
des del passat dia 16 totes les
competicions de futbol i futbol
sala d’àmbit català estan aturades
(en principi, per un període de 15
dies). Segona B i Tercera Divisió,
en canvi, sí que han començat.
Això vol dir que l’AE Prat ha
jugat ja dues jornades. Els potablava van perdre en l’estrena
contra l’Espanyol B, però van

refer-se contra el Cornellà (1-0).
Els pròxims partits del conjunt de
Pedro Dólera seran al camp del
Barça B, a casa contra el Nàstic i
al camp de la UE Olot.
Per la seva banda, la UEC ha
guanyat els seus dos partits (0-1
a Manresa i 2-1 contra el Valls).
L’equip de Carrillo visitarà Terrassa el dia de Tots Sants, descansarà el cap de setmana del 7
i 8 de novembre i rebrà l’Igualada durant el mes que ve.

La Seguretat Social, a un clic

Pàgines especials

Octubre 2020
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» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç
» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla
4El servei T’Ajudem de la Seguretat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alternativa eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a distància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.
Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’accés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Institut Social de la Marina (ISM). L’objectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sentit, T’Ajudem et permet fer els tràmits en el moment que vulguis,
sense esperes.
El nou servei de la Seguretat Social té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciutadans coneguin quines eines tenen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgina web de la Seguretat Social (segsocial.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-social.gob.es). Un cop a dins, cal diferenciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.
CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consultes sobre afiliació, cotització i pagament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes sobre pensions i prestacions econòmiques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat Social, cotització i pagament de deutes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a través de la Seu Electrònica o amb l’a-

i

901 50 20 50
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65
(pensions i prestacions)

901 10 65 70
(cita prèvia)

seg-social.es
sede.seg-social.gob.es
T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

juda de l’assistent ISSA, però cal disposar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identificació, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.
Ara bé, això no és imprescindible per poder fer tràmits: la Seguretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presencial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i comunicacions.
Si un cop provades totes les opcions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues opcions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari online per fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qüestió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’hagi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.
Pel que fa als tràmits relacionats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a través de la Seu Electrònica o trucant al telèfon 901 10 65 70. Tanmateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tramitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina.
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| Torchlight III
La sèrie Torchlight ja té tercera entrega, un nou videojoc de rol i d’acció
multijugador. Disponible per a Play Station 4, Switch, PC i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

Periodista, presentadora de televisió, escriptora i també actriu. Tot això és Sandra Barneda (Barcelona,
1975), llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomada en Teatre pel
Col·legi de Teatre de Barcelona. Tot i que els últims
anys s’ha convertit en una de les presentadores de referència dels formats d’entreteniment de Telecinco, al
llarg de les seves dues dècades de carrera professional ha treballat a programes i mitjans molt diversos,
sobretot de televisió i ràdio. Actualment, està en boca
de tothom per dues qüestions ben diferents: d’una
banda, presenta el reality show de moda a Telecinco,
La isla de las tentaciones; de l’altra, ha estat la finalista
del Premi Planeta 2020 amb la novel·la Un océano
para llegar a ti. Aquesta dualitat ha obert un debat entre els que la critiquen i els que defensen que les dues
facetes professionals són perfectament compatibles:
es pot presentar un reality i ser bona escriptora.

No em sents
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull l’exposició
‘Nalini Malani. No em sents’ fins al 29 de novembre. En
aquesta mostra, l’artista índia Nalini Malani, guardonada
amb el Premi Joan Miró 2019, presenta una selecció d’obres de tota la seva trajectòria artística, marcada pel
pensament feminista i la denúncia i condemna de la
violència. Les obres de Malani evoquen la vulnerabilitat i
la precarietat de l’existència humana amb una iconografia personal que beu de mitologies antigues i universals,
amb la justícia social, feminista i ecològica al centre.

Llibres

?

S A N D R A

QUI ÉS

...

B A R N E D A

Ser periodista i presentadora de TV

ÉS FAMOSA PER

Presenta ‘La isla de las tentaciones’ a Telecinco

?

Quedar finalista al Premi Planeta 2020

QUÈ HA FET

Amb la novel·la ‘Un océano para llegar a ti’

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Moltes crítiques, però molt més suport

Alguns qüestionen que presenti un reality i guanyi el Planeta

Música

Pelis i sèries

Dona i poder
Jenn Díaz

El silenci dels telers
Anna Maria Ricart

Darle la vuelta
La Pegatina

El juicio de los 7 de Chicago
Aaron Sorkin

L’escriptora i diputada al Parlament de Catalunya Jenn Díaz fa una crida col·lectiva a les dones perquè ocupin, d’una vegada per totes, els llocs de poder que tradicionalment se’ls han vetat. Díaz fa una
mirada al passat per recollir les lluites de
les dones per arribar al poder i recorda
que encara queda molt camí, alhora
que fa un clam a passar a l’acció ja.

A partir d’una idea original de Maria Casellas, Anna Maria Ricart ha adaptat el llibre d’Assumpta Montellà El silenci dels telers. Sota la direcció de Ferran Utzet, Casellas i Andrea Portella donen vida a la Pilar i la Carme, dues dones que van viure
i treballar tota la vida en una de les colònies tèxtils catalanes de finals del segle XIX.
A la sala El Maldà de Barcelona.

L’esperit festiu de La Pegatina ha tornat
amb força en el setè àlbum del grup: Darle la vuelta. La banda de Montcada i Reixac presenta en aquest disc una desena
de cançons, entre les quals hi ha col·laboracions amb artistes d’estils similars,
com El Kanka o Arnau Griso. En menys de
48 hores, l’àlbum ja havia aconseguit superar els quatre milions de reproduccions.

El 1969 es va celebrar un dels judicis més
populars de la història dels Estats Units.
Es jutjava set activistes pacifistes acusats
de conspirar en contra de la seguretat nacional, fet que despertaria diverses protestes socials. Aaron Sorkin, creador d’El
ala oeste de la Casa Blanca, ha tornat a
convèncer públic i crítica amb El juicio de
los 7 de Chicago, estrenada a Netflix.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Adaptar-se a l’horari d’hivern
i

SALUT

ot i que la Comissió Europea es va proposar fa dos anys
que el darrer canvi d’hora es fes el 2019, la realitat és que
tindrem canvis d’hora, com a mínim, fins al 2021. Així,
aquest octubre ens hem de tornar a adaptar a l’horari d’hivern, acostumant-nos a veure com el sol surt i es pon una hora
abans, comptant amb menys hores de llum natural a la tarda.
Si bé no es tracta d’una diferència dràstica, el nostre cos nota
el canvi d’hora com si es tractés d’una mena de ‘jet-lag’ lleu,
però triga molt poc a acostumar-s’hi. En el cas d’alguns col·lectius, com els nadons lactants o la gent gran, el temps d’adaptació és una mica més llarg. Per a tots els casos, els professors
de la UOC Marta Calderero i Diego Redolar fan un seguit de recomanacions per adaptar-se millor i més ràpidament al nou
horari. Cal aprofitar les hores de llum natural, intentant que
ens toqui el sol a l’aire lliure o, si no es pot, a prop d’una finestra. També s’ha de fer exercici físic i mantenir-se actiu durant el
dia, mentre que, unes hores abans d’anar a dormir, cal fer activitats relaxants i evitar les pantalles. Com sempre, l’oci amb la
família i amics i una bona alimentació també són clau.

T

Les claus
LLUM
ACTIVITAT

S’han d’aprofitar les hores de llum natural, intentant que ens
toqui el sol a l’aire lliure o, si no es pot, a través d’una finestra
És molt important mantenir-se actiu i fer exercici físic
preferiblement a l’exterior durant les hores de llum natural

ABANS DE DORMIR
OCI I DIETA

Cal evitar l’exposició a les pantalles i optar per
activitats relaxants abans d’anar a dormir

Els experts recorden la importància de seguir una dieta
saludable i de gaudir del temps d’oci en família i amb amics

| 16

líniamar.cat

Octubre 2020

Pròxima edició: 24 de novembre

