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L’assistència pediàtrica de
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El Consell Comarcal insta
a llogar els pisos buits
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Concentració de protesta per la modificació de l’empadronament (esquerra) i manifestació del Sindicat de Llogaters al Parlament el setembre passat. Fotos: XMaresme i ACN

Un padró en fora de joc
» Premià de Mar endureix el criteri d’empadronament per frenar l’augment de les ocupacions il·legals
» L’oposició presenta un recurs contra la mesura i el Síndic apunta que aniria contra la normativa
Anton Rosa
PREMIÀ DE MAR
El canvi de criteri en l’empadronament podria fer trontollar l’aparent estabilitat de la
coalició al capdavant de l’Ajuntament de Premià de Mar. La
mesura impulsada per la Coordinadora d’Associacions Veïnals
de Premià de Mar (COAV) i refermada pel govern local -JxCat
i PSC- va tirar endavant gràcies
al suport del grup municipal de
Ciutadans i malgrat la negativa
de la resta de formacions amb representació al plenari, que consideren la normativa una “vulneració dels drets” dels més vulnerables.
La polèmica, però, ha traspassat les quatre parets del con-

sistori i s’ha convertit en un dels
cavalls de batalla d’un estira-iarronsa que ha arribat fins al
Congrés dels Diputats espanyol, on recentment es va tombar
la proposta per endurir les penes
contra els okupes i agilitzar la recuperació dels habitatges.
El primer a pronunciar-se
al respecte va ser el Síndic de
Greuges, que va alertar a l’executiu encapçalat per Miquel Àngel Méndez que la flamant mesura podria anar contra la normativa estatal. “El títol possessori no és un requisit per a la inscripció en el padró, sinó només
la via ordinària per acreditar la
residència, que també pot ser
comprovada per altres vies”, argumentava el Síndic, que recomanava a l’Ajuntament “ampliar” la informació relativa al
tràmit d’alta en el padró per in-

cloure-hi aquesta “via extraordinària” de comprovació. Aquesta modificació permetria que
persones que no disposen d’a-

El Síndic, Amnistia
Internacional i entitats
locals s’han posicionat
en contra de la mesura
questa documentació sobre
l’habitatge o que viuen al carrer
es poguessin empadronar, tal
com s’ha fet fins ara.
Tanmateix, el Síndic no es va
aturar aquí i també va advertir
Méndez que el padró “no es pot
veure distorsionat per les qüestions de naturalesa juridicoprivada que puguin haver-hi sobre
la titularitat de l’habitatge” i que

el consistori no pot pretendre
utilitzar aquest registre administratiu per a “finalitats diferents”. En la mateixa línia també s’han pronunciat organitzacions com Amnistia Internacional o entitats com la Xarxa
d’Habitatge del Baix Maresme,
que fins i tot va organitzar concentracions de protesta.
RECURS DE L’OPOSICIÓ
El combat, però, també continua
a primera línia. Els grups municipals d’ERC, la Crida Premianenca i Premià En Comú Podem
han presentat un recurs de reposició contra la mesura aprovada al Ple de setembre que limita l’accés a l’empadronament
en considerar precisament que va
en contra de la normativa vigent.
“L’Ajuntament té l’obligació
d’inscriure totes les persones

que viuen al municipi, i fins i tot
ha d’oferir la inscripció a qui no
té cap domicili fix”, assenyalen les
formacions en un comunicat,
on asseguren que posar impediments per a l’empadronament no
suposa un “desincentiu” per a les
ocupacions il·legals, sinó que
“inhibeix” els veïns d’assumir
les seves obligacions com a residents al municipi.
Els tres partits denuncien a
més que la normativa “obstrueix” l’accés a drets fonamentals com l’assistència sanitària, l’atenció social primària, les ajudes d’emergència o
l’escolarització. Cal recordar
que la nova mesura ja va ser revocada el 2018 a través d’una
moció impulsada per l’entitat
Premià Acull i que va comptar
aleshores amb el vistiplau unànime del consistori.
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Els semàfors

La lupa

Una reflexión más seria
per Food Service Institute

Aj. de Vilassar de Mar

Els grups de l’oposició a l’Ajuntament
de Vilassar de Mar van aconseguir
aprovar una moció al Ple d’octubre per
revertir les obres ja iniciades per substituir els parterres vegetals del passeig
marítim per paviment de formigó.
pàgina 10

Revela’t

El indiscriminado “cierre usted ma- ho a impedir la actividad económica sin ¿no debería haber una gradación de
ñana su restaurante” merece una re- unos criterios objetivos y a su vez las limitaciones en función de las
adoptados por la comunidad? Y, en caso condiciones básicas del local?
flexión más seria.
Por otro lado, antes de decidir, habría
Por un lado, habría que explicar las de ser así, ¿no debería argumentarse
que estudiar las consecuencias para
medidas. ¿Por qué las medidas adop- con datos objetivos?
¿Está demostrado que la hostele- evaluar también cómo hacerles frente...
tadas para restringir o cerrar los ba¿A cuántos negocios (directa o indires y restaurantes son distintas en las ría sea un vehículo especialmente nerectamente) afecta el cierre?
diferentes zonas de Espa¿Podrán resistir? Restauña? ¿No sería lógico adop¿Está demostrado que la hostelería sea rantes, bares, proveedores...
tar un patrón común y obMuchos, muchísimos.
jetivo ante las restriccioun vehículo especialmente nefasto
¿A cuántos trabajadones?
res y empresarios afecta?
¿Por qué las medidas
en la propagación de la Covid-19?
Autónomos, empresarios y
adoptadas para restringir o
trabajadores... Muchos,
cerrar bares y restaurantes
son distintas en los diferentes países fasto en la propagación de la Covid-19, muchísimos.
Medidas como la tomada por la adde Europa o del mundo? ¿No sería ló- por encima de otras ofertas comergico armonizar? ¿Para qué es la CEE? ciales? Si hay información que lo ava- ministración catalana requieren más
explicaciones y más respuestas.
¿Desarrollo de políticas comunes?
le, muéstrese. Y si no, genérese.
El desarrollo de una actividad eco¿Puede echarse el candado de un día
¿Es lo mismo una terraza que un
para otro a toda la actividad económi- local interior sin ventilar? Frente a la nómica no puede limitarse arbitraca de un sector? ¿Es legítimo el derec- radicalidad de las medidas de cierre... riamente.

La 8a edició del festival internacional
de fotografia analògica Revela’t de Vilassar de Dalt va aconseguir superar les
adversitats i finalment es va poder celebrar del 25 de setembre al 12 d’octubre
seguint totes les mesures sanitàries.
pàgina 11

Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Maresme ha
impulsat una campanya sota el nom
Llogant el teu pis, guanyes per tal d’intentar convèncer els propietaris de llogar els pisos que tinguin buits a través
de la Borsa d’Habitatges de l’ens.
pàgina 11

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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Safata d’entrada
Les millors

perles

Causa general contra l’independentisme
per Jordi Lleal

a propietària del restaurant El Mordisco, ubicat a l’Eixample, explicava dissabte a RAC1 que no pensava obeir les ordres de la
Generalitat i que obriria el local perquè era molt segur: hi té una
màquina anti contagis que filtra un 99% de les partícules. El mateix
dia, la Guàrdia Urbana va sancionar l’empresària, obligant-la a tancar.

L

urt. Aquest és el nom de la nova estrella de l’aplicació de
moda entre la generació Z, TikTok. Els seus balls hipnòtics
han aconseguit captivar els usuaris de la plataforma i ja
compta amb quatre milions de seguidors que no es perden cap
ni un dels seus vídeos. I, per cert, és un gat.

K

l noi sense cervell. És la història que ha explicat l’expert en biomedicina Daniel Pellicer: el neuròleg John Lorber va fer una radiografia a un universitari i va comprovar que, en comptes de
tenir massa cerebral, tenia un líquid. Tot i això, el jove era plenament
funcional. “És realment necessari el cervell?”, es va preguntar Lorber.

E

a perdut el 80% de facturació pel coronavirus, però es
nega a fer fora els seus treballadors. És la decisió de l’Antonio, el propietari d’un restaurant de Vallecas. “Aquí han
comprat set pisos, han nascut sis nens, i un altre ve de camí... és
molta responsabilitat”, ha dit en declaracions a Antena 3.

H

loguen una grua per veure una amiga malalta de càncer ingressada a l’hospital. Ha passat a l’Argentina, on un grup de dones
s’ha convertit en el millor exemple d’amistat. Com que la Covid19 no les deixa visitar la seva amiga hospitalitzada des de fa mesos,
han trobat la manera de veure-la i donar-li suport des de la finestra.

L
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1

Premià de Mar tornarà a exigir
la titularitat d’un pis per empadronar-se

2

Volen aturar la substitució de la gespa del
passeig marítim de Vilassar de Mar per formigó

3

Polèmica contractació “partidista” de dos
nous càrrecs de confiança a Premià de Mar

4

Alerten que el canvi de criteri d’empadronament
a Premià de Mar aniria contra la normativa

5

Premià de Mar i el Masnou instal·len
càmeres per millorar la seguretat al carrer

El corró judicial no té aturador,
envesteix contra tot allò que
pugui ser aprofitat per a la
causa de l’independentisme. I
el pitjor és que ho fa amb la
col·laboració d’alguns partits
polítics, de les clavegueres de
l’Estat, de la policia patriòtica,
de mitjans informatius de la caverna, etcètera.
El raper Valtònyc s’exilià
per estar acusat d’injúries a la
corona i exaltació del terrorisme. Jordi Pesarrodona, tots
recordem la fotografia, amb el
nas de pallasso, al costat d’un
guàrdia civil amb posat seriós,
condemnat a inhabilitació i
multa. L’activista Tamara Carrasco dels CDR, acusada de
terrorisme i rebel·lió i al final
declarada innocent. L’Adrià
Carrasco, exiliat a l’estranger

acusat de rebel·lió. Membres
de la Mesa del Parlament,
acusats de desobediència.
Daniel Gallardo, el noi que
es va manifestar a Madrid en
suport al Procés, fa un any
que és a la presó preventiva.
L’operació Judes contra uns
suposats terroristes, pertanyents als CDR. Els que van tallar l’autopista a la Junquera.
Els que van ocupar l’estació
de l’AVE a Girona. Els del
Tsunami que van col·lapsar
l’aeroport de Barcelona. La
cúpula d’Interior de la Generalitat i ara el jutjat d’instruc-

ció 2 de Girona encausa a
cinc comandaments dels
Bombers de la Generalitat
per la manifestació de protesta del dia 2-O!
Tot estudiat i organitzat
per fer por als ciutadans, que
estiguin no només lluitant
per la independència de Catalunya, sinó també per la
defensa dels Drets Humans
fonamentals i, en definitiva,
per la defensa de la democràcia a Espanya.
Ens avisen: “A qui es mogui per la independència, li
caurà un pal!”

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

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

A les xarxes

#Mesa1-O

@mindundi33: Que algun dels qui defensa la justícia en aquest país m’expliqui
per què ara només multa i inhabilitació,
però a la Carme Forcadell, presó.

#NegocisTancats

@justiciacat: Els negocis afectats per la
Covid-19 podran pagar la meitat del lloguer mentre durin les mesures sanitàries.
Locals tancats: 50% del preu.

#ArgimonPositiu

@adrisantaa: El secretari de Salut Pública,
Josep Maria Argimon, positiu de Covid-19.
Ho ha confirmat el Departament de Salut
en un comunicat.
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Cinema | Homenatge a la sala centenària de La Calandria

Octubre 2020

L’Acadèmia del Cinema Català retrà homenatge el 27 d’octubre a les tretze sales de
cinema del territori que superen els 100 anys d’història, entre les quals hi ha el cinema
La Calandria del Masnou i la sala del Foment Mataroní del municipi veí de Mataró.

La Fiscalia demana tres anys de
presó per l’atac feixista del 2018
TRIBUNALS4La Fiscalia de l’àrea de Mataró-Arenys de Mar
demana tres anys i tres mesos
de presó per l’agressió feixista
que va tenir lloc la matinada del
2 de desembre del 2018 al Port
del Masnou. L’escrit d’acusació
del Ministeri Públic ha estat
presentat al Jutjat d'Instrucció número 5 de Mataró, que
s’encarrega del cas i que haurà
de dictaminar si els fets són
constitutius d’un delicte contra
la integritat moral i d’un altre
d’atemptat.
L’incident es remunta fins al
desembre del 2018, quan l’agressor i la víctima es van trobar
a la zona portuària del municipi. Ambdós ja havien protagonitzat un incident al mateix lloc
feia uns mesos, quan l’acusat li
hauria clavat una bufetada al
jove per portar una samarreta
amb la inscripció Acció Antifeixista. "Doncs jo soc un feixista",
li hauria respost l'home abans
d'agredir-lo. Tanmateix, l’atac
ocorregut la matinada del 2 de
desembre va ser molt més sal-

El Port del Masnou, on va tenir lloc l’agressió. Foto: Port Masnou

vatge. Segons apunta l’escrit del
fiscal i recull l’ACN, l’imputat
s’hauria abalançat sobre la víctima i li hauria clavat puntades
de peu i cops de puny per tot el
cos, deixant el jove estès a terra.
El Ministeri Públic sosté que l’agressor va seleccionar la víctima
"únicament per la seva afinitat
ideològica". La intervenció dels

Mossos d’Esquadra -que van crear un cordó per separar-los- va
evitar que l’atac anés a més. Tot
i això, l’acusat va empentar un
dels agents, va agafar una taula
d'una terrassa i la va voler llençar
contra el jove, impedint-ho un
dels policies. La Fiscalia demana
tres anys i tres mesos de presó i
una multa de 3.500 euros.

La Colmena i el nomenclàtor,
protagonistes d’un Ple intens

POLÍTICA4El Ple del mes d’octubre a l’Ajuntament del Masnou
va estar marcat per la modificació del pla urbanístic de la zona
de la Colmena i pel bloqueig per
part de l’oposició a dos dels tres
canvis en el nomenclàtor proposats pel govern local. En una
sessió celebrada el 15 d’octubre,
els grups van donar llum verda a
un canvi puntual en el pla general d’ordenació urbanística del
sector 10 per tal d’obtenir gairebé nou mil metres quadrats de
sòl públic per a equipaments i zones verdes i per convertir la zona

en un espai d’habitatges plurifamiliars. La trobada dels grups
també va estar protagonitzada
pels tres canvis en el nomenclàtor que proposava el consistori.
El Ple només va aprovar la creació de la plaça de la Igualtat, que
estarà ubicada en un espai fins
ara sense nom entre els carrers
Roger de Flor i Bonaventura
Bassegoda. No van rebre el vistiplau per “falta de participació
ciutadana” el nou passeig del
Bellresguard -passeig Joan Carles I- ni la plaça de l’1 d’octubre
-plaça Duc d’Ahumada.
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Política | ERC i la Crida cedeixen per aprovar les ordenances

El Ple d’octubre a l’Ajuntament de Premià de Mar va donar llum verda a les ordenances
fiscals del 2021 gràcies a les abstencions dels grups d’ERC i la Crida Premianenca, que
van retreure al govern local que no hagués estat capaç d’aprovar les mesures abans.

Instal·lades cinc càmeres per
millorar la seguretat al carrer
SEGURETAT4L’Ajuntament de
Premià de Mar ja ha instal·lat les
primeres cinc càmeres de videovigilància al municipi. Els dispositius -que estan ubicats dos
als voltants de l’estació de Rodalies i tres més a la plaça d’Ernest Lluch- tenen l’objectiu de
“millorar la seguretat als carrers” de la població i contribuir
al manteniment de la convivència entre el veïnat.
La posada en marxa d’aquest
sistema de vigilància és una de
les mesures que es van acordar
en el marc de la Taula de Seguretat de Premià de Mar, un equip
de treball que compta amb la representació de tots els grups
municipals, de les associacions
de veïns, de portaveus dels cossos de la Policia Local i dels
Mossos d’Esquadra i dels tècnics
municipals de l’Àrea d’Atenció
Social i a les Persones.
Aquesta Taula es va crear
arran del greu atac que van patir el passat 14 de juny un grup
de joves migrants que ocupaven
un pis a la plaça del Doctor Fe-

Polèmica contractació de
dos nous càrrecs de confiança

POLÍTICA4Els grups municipals de la Crida Premianenca i
ERC han denunciat la contractació “partidista” de dos càrrecs
de confiança per part del govern
encapçalat per Miquel Àngel
Méndez. Les polèmiques noves
incorporacions són el president
del PDeCAT al Maresme, Carles
Bosch, i el regidor i antic primer
secretari del PSC al municipi
de Sentmenat, Laure Gutiérrez.

En un comunicat, la Crida apunta que les contractacions costaran prop de 100.000 euros l’any
i no suposen una resposta a les
necessitats que presenta la població en un context de pandèmia com l’actual, on hi ha altres
inversions prioritàries. En la
mateixa línia es pronuncia ERC,
que creu que aquestes contractacions eren un dels motius per
forçar la qüestió de confiança.

Extradit des de Mali un fugitiu
per l’intent d’homicidi del 2013

El Masnou també ha instal·lat càmeres com les de Premià. Foto: Aj. del Masnou

rran per part d’una espècie de
patrulla ciutadana, que els responsabilitzava de l’increment
de delictes i de la sensació d’inseguretat al municipi.
Segons ha informat el consistori en un comunicat, la previsió és que s’instal·lin pròximament més càmeres en diversos punts de la població.

EFECTE DISSUASIU
També l’Ajuntament del Masnou
ha optat per posar càmeres de
seguretat com les de Premià. El
consistori ha invertit 8.600 euros per instal·lar aquest sistema
de vigilància a la plaça Catalunya amb l’objectiu de generar un
efecte dissuasiu dels delictes i facilitar la identificació dels autors.

SUCCESSOS4El Cos Nacional
de Policia (CNP) va custodiar el
passat 1 d’octubre l’extradició a
l’estat espanyol d’un fugitiu detingut a Mali que estava acusat
d’homicidi en grau de temptativa per uns fets ocorregut el juliol
del 2013 a Premià de Mar. L’arrestat -nascut a Barcelona el
1992- portava sis anys en parador desconegut quan va ser localitzat per les autoritats a Bamako, la capital del país africà.

Els fets van tenir lloc el juliol
del 2013 al municipi, quan l’ara detingut va atacar per l’esquena un home després d’una
discussió i va provar de tallarli el coll amb una navalla. La víctima va salvar la vida però va
quedar amb seqüeles. Les autoritats judicials van emetre
una ordre europea de detenció
i entrega i, a través de la Interpol, es va determinar que el
jove fugat es trobava a Mali.
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La Renda Garantida de Ciutadani
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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.
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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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Cultura | Ajornada la cinquena edició del Vilassar de Noir

La cinquena edició del festival de novel·la negra Vilassar de Noir ha estat ajornada
a causa de l’actual situació sanitària per la pandèmia del coronavirus. L’Ajuntament està valorant la possibilitat de traslladar el certamen a finals de novembre.

Front de l’oposició per aturar les
obres per pavimentar el passeig
POLÈMICA4Els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Vilassar
de Mar han demanat al govern
local que aturi les obres per
substituir els parterres vegetals
del passeig marítim per paviment
de formigó. En un comunicat
conjunt reafirmat amb una moció al Ple, les formacions –PSC,
JxCat, Babord i Cs– asseguren
que el consistori ha pres aquesta decisió “unilateralment” sense considerar alternatives també
“sostenibles i adaptades al canvi climàtic” que no suposarien la
pèrdua d’espai verd.
Segons assenyala l’Ajuntament en un comunicat, les obres
tenen l’objectiu d’aconseguir
conformar un passeig “més preparat” per als temporals, que en
el futur pròxim es preveuen
“més freqüents, més intensos i
més persistents”. En aquest sentit, el govern municipal també
apunta que l’eliminació de la
gespa reduirà el consum d’aigua
i la despesa en manteniment i recollida dels residus que s’acumulen en aquests parterres, i

Els parterres de gespa que s’estan substituint per formigó armat. Foto: Aj.

permetrà guanyar espai per als
vianants.
L’oposició va portar al ple
d’octubre aquesta demanda a
través d’una moció d’urgència
–aprovada amb 12 vots a favor
i 9 en contra– per revertir les
obres de pavimentació ja executades i fer una consulta ciutadana per valorar alternatives.

MOR L’EXREGIDOR VARGAS
Per altra banda, des del consistori s’ha volgut expressar el condol per la mort de l’exregidor del
grup municipal d'Iniciativa per
Catalunya-Els Verds (ICV) a Vilassar José Vargas als 79 anys.
Vargas va estar diverses legislatures a l’Ajuntament i va fundar
el 1984 Vilassar Televisió.

Cabrera assumeix l’assistència
pediàtrica de Vilassar de Mar

SERVEIS4L’assistència pediàtrica als infants de Vilassar de
Mar continuarà per “raons sanitàries” en mans dels consultoris del municipi veí de Cabrera de Mar, que assumiran aquest
servei i faran el seguiment dels
casos mentre s’allargui l’actual
situació provocada per la pandèmia del coronavirus. L’equipament del Pla de l’Avellà serà
l’encarregat d’atendre les visites
relacionades amb símptomes o
sospites de possibles casos de
contagi per la Covid-19 i el consultori del Nucli Urbà es desti-

narà a la realització de revisions
rutinàries i vacunacions, sempre
amb cita prèvia i en horari de tarda els dimarts i de matí els dimecres i els dijous. Pel que fa al
Centre d’Atenció Primària (CAP)
de Vilassar de Mar, les instal·lacions locals continuaran donant
assistència únicament a adults
de dilluns a divendres de vuit del
matí a vuit del vespre. Les urgències seran ateses al CAP en
atenció continuada durant tota
la nit fins a primera hora del
matí. Aquest sistema es mantindrà vigent fins a nou avís.
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Vins | La vinya d’en Sabater, nou membre de la DO Alella

Octubre 2020

Santa Coloma de Gramenet entra a formar part de la Denominació d’Origen d’Alella
(DO Alella) gràcies als vins produïts per la vinya d’en Sabater, una producció experimental amb la qual practiquen els alumnes de l’Escola de Restauració del municipi.

El Revela’t més‘humà’treu pit
en una edició marcada pel virus
FOTOGRAFIA4La vuitena edició
del festival internacional de fotografia analògica contemporània Revela’t de Vilassar de Dalt
va aconseguir superar les adversitats i finalment es va poder
celebrar del 25 de setembre al 12
d’octubre. Després de veure’s
obligada a posposar la programació prevista pel passat juny a
causa de la pandèmia del coronavirus, la direcció del certamen
va decidir apostar per una versió
ampliada que permetés ajustar
els actes a les mesures sanitàries
decretades sense perdre de vista l’eix conductor escollit per a
l’edició d’enguany: la fotografia
humanista.
La reputada fotògrafa Cristina García Rodero va ser l’encarregada de donar el tret de sortida al festival -que va voler reconèixer la gran trajectòria de la
fotoperiodista de Puertollano,
primera ciutadana de nacionalitat espanyola que va entrar a la
prestigiosa agència internacional
Magnum- en un acte al Teatre la
Massa de Vilassar on va repassar
una de les sèries més exposades

Una de les exposicions de l’edició d’enguany del festival Revela’t. Foto: Aj.

i premiades de la seva carrera, les
simbòliques fotografies de Rituales en Haití. La primera jornada també va comptar amb la
presència dels fotògrafs Juan
Manuel Castro Prieto i Rafael
Trapiello, els autors de les instantànies recollides a Solovki.
Aquesta sèrie -que es va poder
veure al certamen- radiografia la
vida dels habitants de les illes de
l’arxipèlag de Solovietski, un

important destí turístic situat
al bell mig del mar Blanc de
Rússia i que va servir de laboratori per a la creació dels gulags
fins al 1939.
Aquesta exposició va ser una
de les mostres que es va poder
veure a la fàbrica de Cal Garbat,
escenari on es van presentar els
treballs de la cinquantena de
fotògrafs d’arreu del món que
van participar en l’edició.

El Consell Comarcal insta els
propietaris a llogar pisos buits

HABITATGE4El Consell Comarcal del Maresme ha impulsat una campanya per provar de
convèncer els propietaris de
llogar els pisos que tinguin buits
a través de la Borsa d’Habitatges de l’ens. Sota el nom Llogant el teu pis, guanyes, la iniciativa es va presentar el passat
9 d’octubre al Tecnocampus
amb l’intent d’ampliar l’oferta
d’immobles disponibles per a la
ciutadania i gestionats per l’O-

ficina d’Habitatge del Consell
Comarcal. “Tret de sortida a la
campanya. Hi guanyen la propietat, els llogaters, el pis i l’entorn”, apuntava el conseller delegat de l’ens, Marc Bosch de
Doria, en un missatge a les xarxes socials després de l’acte de
presentació, que també va
comptar amb la presència del
president del Consell Comarcal
del Maresme i alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot.

El CAP Masnou,
protagonista
del Ple de Teià

POLÍTICA4El Ple de setembre a
l’Ajuntament de Teià va estar
protagonitzat per la situació del
Centre d’Atenció Primària (CAP)
del Masnou. Els grups municipals van coincidir en demanar
concreció al Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya pel que fa al manteniment del servei d’urgències 24
hores a l’equipament, que també dona servei a Teià i al municipi veí d’Alella.

Confinen dos
grups en dues
escoles de Cabrils

EDUCACIÓ4Dos nous positius
han obligat a confinar dues aules
de dues escoles de Cabrils. Els estudiants de la classe de 2n B de
l’Escola L’Olivera i els infants
d’un grup de l’Escola Bressol
Municipal hauran de seguir les
instruccions de Salut i caldrà que
compleixin amb una quarantena
que s’allargarà almenys 10 dies independentment del resultat de la
PCR i sempre que hagin tingut
contacte amb el positiu.

Can Lleonart
Nova campanya
suspèn els cursos ‘Diposita aquí el
presencials
teu masclisme’

ALELLA4L’Ajuntament d’Alella ha decidit suspendre l’activitat presencial a l’espai de Can
Lleonart a causa de l’actual situació sanitària provocada per la
pandèmia del coronavirus. Les
classes i cursos que s’impartien
a l’equipament es faran fins a
nou avís de manera telemàtica
en els mateixos horaris que estaven programats. Els usuaris rebran per correu un enllaç per poder seguir els cursos online.

PREMIÀ DE DALT4L’Ajuntament de Premià de Dalt participa en la nova campanya impulsada per l’Institut Català de les
Dones amb la voluntat de desmuntar els arguments masclistes i llençar-los literalment a la
paperera. Sota el nom Diposita
aquí el teu masclisme, la flamant
iniciativa consistirà en el repartiment d’una sèrie d’adhesius
que es col·locaran a les papereres públiques del municipi.

Preocupació
Vilassar de Dalt,
pels abocaments una de les seus del
d’escombraries
48h Open House
CABRERA DE MAR4L’Ajuntament de Cabrera de Mar ha
alertat de l’increment d’abocaments d’escombraries a la via
pública. En un comunicat, el
consistori alerta que en els mesos de juliol i agost es van recollir 14,58 tones de residus. Pel
que fa a les sancions, fins al 30
de setembre es van obrir 36 expedients, quatre cops més que el
total de multes del 2019.

CULTURA4El municipi de Vilassar de Dalt serà per setè any
consecutiu una de les seus de
l’esdeveniment 48h Open House, que obre a la ciutadania les
portes de diversos espais i equipaments arquitectònicament
singulars. Per a la jornada d’enguany, un dels grans reclams a
la població serà la Nau vella de
can Manyer, que va ser recentment rehabilitada.

Esports
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Premià de Dalt | Reformes al pavelló esportiu municipal

El pavelló municipal, que acull els partits de la majoria de clubs de la vila, té ja nou
aspecte i millores després que s’hagin acabat les obres. L’alcalde, Josep Triadó, va
destacar l’aposta del seu govern per l’esport, després del trasllat de l’skatepark.

Arrenquen el futbol i el futbol
sala amb un ull en els rebrots
Pau Arriaga
BAIX MARESME
El futbol, el futbol sala i tota la resta d’esports han pogut posar-se
en marxa de nou després d’una
llarga aturada aquest mes... però
de nou han d’estar més pendents que mai dels possibles rebrots. De fet, des del passat divendres 16 la Federació Catalana
(FCF) ha suspès totes les competicions que organitza durant un
mínim de 15 dies (de Primera a
Quarta Catalana en categories
sènior i totes les de base), tot i que
les lligues d’àmbit estatal continuen jugant-se.
Així, la UE Vilassar de Mar
d’Alberto Aybar ha començat un
nou curs a Tercera, en el qual seran inevitables les comparacions
amb l’extraordinària campanya
2019-20. Els blanc-i-vermells,
però, van començar perdent per
la mínima contra la UE Sant Andreu (0-1), tot i que el tècnic va dir
després de la derrota que està

La UE Vilassar de Mar va perdre al Xevi Ramon en l’estrena. Foto: UEVM

“més orgullós que mai del seu
equip”. El calendari dels vilassarencs, condicionat sempre a que
no hi hagi positius ni en l’equip ni
en el rival, els portarà a rebre la
Fundació Esportiva Grama el
dia de Tots Sants, a visitar el camp
de l’EC Granollers el 8 de novembre i a rebre el Cerdanyola FC
una setmana més tard. El dels Vallès Occidental són un dels clubs
que ja ha hagut d’aturar-se per
culpa de la Covid-19.
En la mateixa categoria, però

de futbol sala, el Sant Joan de Vilassar i el CFS Premià de Mar ja
han començat el curs amb la disputa de les primeres quatre jornades, amb resultats molt millors
per als vilassarencs.
La lliga s’atura per Tots Sants
i tornarà a posar-se en marxa el
cap de setmana següent. El Sant
Joan rebrà la visita del filial del
Futsal Aliança Mataró en un dels
grans partits de la jornada, mentre que els premianencs jugaran
a Barcelona contra l’Arrels.

Comença el ball: el CN Premià
debuta contra el Concepción

Si no hi ha cap contratemps sanitari, el
CN Premià debutarà a la Primera Divisió 2020-21
el pròxim dissabte 31 a casa contra el Concepción Ciudad Lineal,
un equip que ha tingut experiències a Divisió d’Honor en
temporades recents.
Aquest serà l’únic partit que
l’equip jugarà aquest mes, ja que
el segon serà ja al primer cap de

setmana de novembre a la piscina del Waterpolo Sevilla. Després
d’aquest desplaçament a Andalusia, la competició s’aturarà un
cap de setmana, de manera que el
tercer partit per als premianencs
serà dissabte 21 de novembre
quan faltin cinc minuts per a la
una del migdia contra el CN Rubí.
La pretemporada va acabar
amb la Copa Catalunya, saldada
amb una victòria i tres derrotes.

Rabat vol millorar sensacions
en la recta final del Mundial

MOTOCICLISME4El del 2020
no està sent un Mundial fàcil per
a ningú, i Tito Rabat no és cap excepció. El pilot d’Alella buscarà
millorar sensacions en les darreres curses d’un campionat en el
qual ha anat de més a menys.
De fet, el millor resultat del pilot de l’equip Avintia Racing és
l’onzena posició aconseguida al
circuit de Jerez en la segona prova de la temporada, mentre que
l’altra cursa en la qual ha sumat

punts és la de l’estrena, també al
traçat andalús.
Rabat també completaria les
tres curses posteriors, Brno i les
dues disputades al Red Bull Ring
d’Àustria, però fora de la zona
dels punts, mentre que a partir de
San Marino començarien els problemes i els abandonaments.
El calendari que queda portarà els pilots a València en dues
ocasions (8 i 15 de novembre) i a
Portugal (22 de novembre).

La Seguretat Social, a un clic

Pàgines especials
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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.

Viu en línia
| 14

| 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.

15 |

Viu en línia
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
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