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La pandèmia del coronavirus no
ha aconseguit aturar l’onada de
desnonaments que es viuen set-
manalment a Catalunya. Només
al Baix Maresme, durant el 2020
van tenir lloc 175 llançaments,
una davallada de gairebé la mei-
tat respecte a les xifres del 2019,
però unes dades preocupants
tenint en compte el context sa-
nitari i que no hi va haver activi-
tat judicial entre els mesos de
març i juny.

Segons les dades facilitades
pel Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC), la gran
majoria dels desnonaments ex-
ecutats l’any passat a les zones
dependents del partit judicial

de Mataró –que inclou entre
d’altres les poblacions del Mas-
nou, Premià de Mar, Vilassar de
Mar, Alella, Teià, Cabrera de
Mar, Vilassar de Dalt, Premià de
Dalt i Cabrils– van ser de famí-
lies que vivien de lloguer que no
van poder seguir pagant o que
van veure com s’acabava el seu
contracte. També es van produ-
ir una vintena de llançaments re-
lacionats amb impagaments
d’hipoteques amb bancs i una al-
tra vintena d’altres casos, cate-
goria on s’inclouen les ocupa-
cions d’habitatges.

L’arribada del 2021 es va viu-
re com una petita alenada d’aire
fresc entre els col·lectius que de-
fensen el dret a l’habitatge, que
van veure com es produïa un des-
cens en les demandes de desno-
nament. En l’origen d’aquesta da-
vallada hi ha les diferents orde-

nances que es van aprovar tant a
nivell català com espanyol per
protegir les famílies més precà-
ries mentre s’allargués la situa-
ció d’estat d’alarma.

Tanmateix, l’anul·lació per
part del Tribunal Constitucional
del decret de la Generalitat que
obligava els grans tenidors a ofe-
rir un lloguer social, i el recurs
presentat pel PP contra la llei de
regulació del preu dels lloguers,
va tornar a deixar moltes perso-
nes afectades sense cap mena
d’escut legislatiu davant nous
processos de desnonament. La
decisió de prorrogar tres mesos
més la moratòria de desnona-
ments fins a l’agost ha tornat a su-
posar un alleujament pels col·lec-
tius de l’habitatge. Tanmateix, les
entitats alerten del boom que
pot tenir lloc un cop finalitzi
aquesta mesura extraordinària.

ENTITATS4Darrere aques-
tes xifres de desnonaments
s’amaga la feina a peu de
carrer d’entitats com la Xar-
xa d’Habitatge del Baix Ma-
resme. Aquesta potent agru-
pació, que engloba diferents
plataformes locals de la zona,
ha aconseguit enguany aturar
nombrosos llançaments als
jutjats gràcies a la moratòria
vigent. Tanmateix, des de
l’entitat apunten que aquests
decrets no es poden allargar
per sempre i alerten del “fort
col·lapse” que pot tenir lloc
un cop acabi aquesta pròr-
roga de tres mesos.

Per evitar aquesta onada
de desnonaments, l’agrupació
considera que el Consell Co-
marcal i les administracions
locals haurien d’accelerar l’am-
pliació del parc d'habitatge
públic i que també s’hauria
d’exercir més pressió als grans
tenidors per aconseguir llo-
guers socials per a famílies en
situació de vulnerabilitat.

En aquest sentit, grups
polítics com Crida Premia-
nenca ja han reclamat a l’A-
juntament de Premià de Mar
que prengui “mesures ur-
gents” davant l’amenaça d’un
repunt dels desnonaments.

Més pisos públics i pressió
comarcal als grans tenidors

Una de les manifestacions de la Xarxa d’Habitatge del Maresme en protesta per un desnonament el gener passat. Foto: Twitter (@AppelClia)

Anton Rosa
BAIX MARESME

Desnonaments sense vacuna
» Els llançaments cauen a la meitat al Baix Maresme, però tot i això el 2020 n’hi va haver 175

» La pandèmia del coronavirus encara ha complicat més la realitat de moltes famílies de la comarca
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La lupa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'experiència de ser joves
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per Jordi Muñoz

Ser joves en temps de pandèmia

Cada vez que la opi-
nión publica se vuelve

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui finalitza el meu
permís de maternitat. El

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

Israel: almenys una vin-
tena de palestins morts

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

@txellfeixas@albaps@apuente

Estoy escuchando a
periodistas hablar de

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

@cristinagcasado
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La UE Vilassar de Mar ja juga 
la fase de promoció d’ascens1

2
El suport d’ERC, clau per tancar els 
pressupostos del 2021 a Premià de Mar

Publiquen una cançó pòstuma del 
cantant vilassarenc Àlex Casademunt

L’atur i els joves sense llar, prioritats 
en la visita d’El Homrani al Masnou

En marxa el nou CUAP Maresme per donar
servei a 275.000 veïns de quinze municipis

El + llegit líniamar.cat

3

4

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

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

A les xarxes

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

#FalsificavenCarnets

Safata d’entrada

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

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

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

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

El disc de vinil
per Àlex Fernández

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

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

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

L'Ajuntament de Premià de Mar
ha acordat amb la Direcció

General d'Igualtat del
Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la
Generalitat la creació d’un

Servei d'Atenció Integral (SAI)
per a persones LGTBI. 

pàgina 14Aj. Premià de Mar

El possible tancament de l’escola
bressol La Bressoleta de Vilassar
de Mar ha aixecat polèmica. Les
famílies han recollit 300 firmes

per evitar-ho mentre que el
consistori assegura que la

clausura del centre mai 
ha estat sobre la taula.

pàgina 16Aj. Vilassar de Mar

El nou Centre d'Urgències
d'Atenció Primària (CUAP)

Maresme ha entrat en
funcionament aquest maig.

L'equipament estarà gestionat
per l'Institut Català de la Salut 
i donarà cobertura 24 hores a

prop de 275.000 veïns de la zona. 
pàgina 18ICS

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

#CrisiERCJunts

@perezlozano: Just quan ERC trenca amb
els complexos respecte de l'espai conver-
gent, la direcció dels comuns torna a ope-
rar des dels complexos respecte del PSC.

#ElPaperDelsComuns
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Mirada pròpia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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per Maria Abellanet

Talent digital per transformar el turisme

NLA FOTOSílvia Jardí / ACNLes millors
perles

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

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

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

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

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

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

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

denuncien plataformes animalistes, en tindria un al
garatge de casa seva i amb el permís de l’Ajuntament.
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 Tribuna

per David Centol, editor del Grup Comunicació 21

Al Grup Comunicació 21 creiem
en el periodisme practicat i
entès des de la ferma convicció
de servei al ciutadà i a la socie-

tat de la qual formem part. Totes les nos-
tres publicacions descansen sobre aquest
compromís de proporcionar al lector in-
formació de qualitat, tractada amb rigor
i presentada amb claredat perquè disposi
de les eines de reflexió i coneixement ne-
cessàries per desplegar plenament i amb
totes les conseqüències la seva condició
de ciutadà.

No són paraules buides, aquestes afir-
macions. Ens avala una llarga trajectòria
de més de vint anys a través dels quals
Grup Comunicació 21 s’ha convertit, grà-
cies a la fidelitat dels seus lectors i a la pro-
fessionalitat de tots els nostres periodis-
tes, publicitaris i col·laboradors, en el
principal referent de la informació de
proximitat a Barcelona i també a la seva
àrea metropolitana.

Línia, el diari metropolità, que
avui inicia la seva singladura, és la culmi-
nació d’aquest apassionant viatge iniciat
fa dues dècades. Ve a sumar-se a les altres
dinou capçaleres Línia del grup que, en
el seu conjunt, conformen el projecte
més ambiciós existent a Catalunya pel que
fa al periodisme de proximitat.

Aquest nou mitjà que presentem s’as-
senta sobre els mateixos valors que la res-
ta, tot i que hi afegeix algun element dife-

renciador. Si fins ara cadascuna de les nos-
tres dinou publicacions tenia com a ob-
jectiu informar el ciutadà de la seva reali-
tat més propera –el barri, el districte, la ciu-
tat, la comarca–, amb Línia, el diari me-
tropolitàpretenem eixamplar els límits
geogràfics de la nova capçalera per abra-
çar tota la Barcelona metropolitana.

Ho fem sense abandonar el nostre
compromís amb la informació de pro-
ximitat, que és el nostre estandard més
diferenciador i l’element que distingeix
tota la nostra activitat periodística com
a grup de co-
municació.

La decisió
de fer realitat
un diari me-
tropolità és
sobretot fruit
d’una profun-
da reflexió sobre les necessitats infor-
matives del ciutadà que no han tingut
resposta fins ara i també de l’exigència
que ens imposem com a grup de fer re-
alitat projectes periodístics que puguin
resultar transformadors en el mitjà i
llarg termini.

Líniapretén cobrir, en primer lloc, el
buit informatiu que afecta aquesta reali-
tat física, humana, social, econòmica i cul-
tural que és tota l’àrea metropolitana.
Però a aquest objectiu, purament perio-
dístic, hi sumem també la voluntat d’es-

devenir una eina de debat serè i profund
sobre Barcelona i l’àrea metropolitana.

Ho fem perquè compartim la diagno-
si que situa la necessitat urgent de trencar
les fronteres i muralles invisibles –però
existents–que encara s’aixequen entre les
diferents ciutats que conformen aquesta
realitat geogràfica i humana per poder
multiplicar-ne exponencialment les seves
potencialitats de creixement.

Un creixement que a Línia entenem
més enllà de la mera dimensió econòmica
i que abraça també la cultura, les infraes-

tructures, la mo-
bilitat, els equi-
paments, la sos-
tenibilitat, la visi-
bilitat internacio-
nal i tantes altres
qüestions, totes
elles rellevants en

el marc d’una societat en plena transfor-
mació i que ha d’afrontar reptes cada cop
més exigents.

El nou lector, i també aquell que ja ens
coneix a través d’alguna de les dinou edi-
cions que fins ara configuraven l’univers Lí-
nia, trobarà en aquest diari un periodisme
reposat, serè, responsable, allunyat de la cri-
dòria i de l’exageració. Fem periodisme, no
activisme. Expliquem allò que passa, no en
som els protagonistes. Hi trobarà també pe-
riodisme crític, sempre necessari, però no
practicat d’una manera gratuïta i inoperant,

sinó des de la voluntat d’esdevenir una eina
útil i positiva de diàleg i transformació. Lí-
nia aposta també per l’opinió de qualitat
i per això hem seleccionat un ampli ventall
de columnistes que s’incorporen al nostre
projecte per aportar, des de la pluralitat d’i-
dees i pensament, eines de reflexió i anà-
lisi per enriquir el debat públic de Barce-
lona i la seva àrea metropolitana.

Com a editor del Grup Comunicació 21
em plau donar-te la benvinguda a casa
teva. Procurarem estar a l’altura de l’im-
mens repte que suposa acudir cada dia a
la cita amb els lectors. Ho farem amb pro-
fessionalitat i honestedat, com hem fet des
de fa vint anys. I ho farem també amb la
il·lusió i l’exigència de saber que, en el pe-
riodisme, el compromís amb el lector es re-
nova cada dia i que és també cada dia que
cal estar a l’altura.

Voldria també donar les gràcies a tots
els professionals del Grup Comunicació 21
que han fet possible el naixement de Lí-
nia. La pandèmia no ens ho ha posat fà-
cil, certament. Però precisament perquè les
veritables capacitats de les persones es me-
suren davant de les dificultats, cal reco-
nèixer la seva gran vàlua personal i pro-
fessional. Línia té un equip de professio-
nals preparats i compromesos, disposats
a deixar-s’hi la pell. I aquesta sempre és la
millor garantia per a qualsevol projecte. Co-
mença l’aventura metropolitana de Línia.
Et convidem a viure-la amb nosaltres.

Fem periodisme, no activisme.
Expliquem allò que passa, 

no en som els protagonistes

Trencar les fronteres i muralles invisibles
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La memòria, sigui individual o col·lectiva, és curta i
tramposa. El millor exemple a l’hora de provar afir-
macions taxatives és sempre un mateix. Sincerar-
se amb el mirall permet adonar-se amb facilitat de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Els reaccionaris i els
revolucionaris d'avui dia

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

paraules. Han contaminat
el to de la conversa

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

encara no són prou
perquè puguin traslladar

els seus discursos a la
irreversibilitat dels fets

sense haver de matisar-se
o rectificar-se

“
“
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per Josep Martí Blanch

Un present a mida de reaccionaris i revolucionaris

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

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

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

Flaixos
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El Masnou

Dues alternatives per a la Fira
Comercial i Gastronòmica

COMERÇ4L’Ajuntament del
Masnou ha apostat aquest 2021
per celebrar una Fira Comercial
i Gastronòmica diferent que s’a-
justi més a l’actual situació sa-
nitària per la pandèmia del co-
ronavirus. Després que les me-
sures restrictives obliguessin a
cancel·lar l’edició de l’any passat,
el consistori ha decidit enguany
dividir l’esdeveniment en dues fi-
res alternatives que coincidiran
amb la celebració de la Festa Ma-
jor del municipi.

D’aquesta manera, el prò-
xim 27 de juny tindrà lloc a la

plaça Nova de les Dones del
Tèxtil l’anomenada Fira Co-
mercial de Festa Major, on fins
a 35 establiments locals de co-
merç podran muntar parada
per exposar els seus productes.
En paral·lel a aquesta fira, aquest
2021 se celebrarà la primera
Mostra Gastronòmica del Mas-
nou entre el 25 de juny i el 4 de
juliol. En aquest esdeveniment
hi podran participar els restau-
radors del municipi que ho de-
sitgin oferint menús i plats es-
pecials als seus establiments de
forma descentralitzada.

POLÍTICA4L’Ajuntament del
Masnou ha aprovat aquest maig
dues modificacions de crèdit
per incorporar uns 2,4 milions
d’euros del romanent de treso-
reria al pressupost del 2021.
En la sessió ordinària del Ple ce-
lebrada el passat 6 de maig, els
grups municipals van donar
llum verda a la proposta de l’e-
quip de govern -format per ERC
i el PSC- amb vots a favor de
Fem Masnou i l’abstenció de la
resta de formacions.

Segons va explicar l’alcalde
Jaume Oliveras, aquesta partida
anirà destinada a suplir la falta
d’ingressos en diversos àmbits
com la reactivació econòmica i
social després de la pandèmia, la
millora de la via pública o la mo-
dernització de serveis. “Aquestes
mesures permetran impulsar
l’acció de govern i assentar unes
bases sòlides per facilitar la sor-
tida de la crisi”, va assenyalar Oli-
veras, que també va avançar que
s’està treballant per poder in-
cloure més partides provinents
del romanent en el pressupost

del 2022, sobretot per destinar-
les a la creació d’ocupació.

Els grups de JxCat Cs i la
CUP van justificar la seva abs-
tenció a la proposta municipal en
la seva negativa inicial al pres-
supost aprovat enguany i en
considerar que el consistori no ha
tingut en compte propostes i
modificacions presentades per

l’oposició en matèria d’habitatge
o via pública.

Per altra banda, en una ses-
sió extraordinària del Ple cele-
brada el passat 11 de maig, els
grups van aprovar l’adjudicació
de les concessions per a l’explo-
tació de quatre de les cinc guin-
guetes que es poden instal·lar a
les platges del municipi.

El Ple de maig a l’Ajuntament del Masnou. Foto: Ajuntament

El Masnou afegeix 2,4 milions 
al pressupost municipal

La Fira Comercial i Gastronòmica del Masnou en una imatge d’arxiu. Foto: Aj.

Serveis | Aliança per donar suport psicològic a infants
L’Ajuntament del Masnou ha signat un conveni de col·laboració amb la

Fundació Privada La Calàndria i Ohana Cooperativa per poder prestar suport
psicològic a infants i adolescents per afrontar les seqüeles de la pandèmia.
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Vistes privilegiades del
mar. En una de les zo-
nes més luxoses de Ca-
talunya on viuen mol-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

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

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

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

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

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

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

Sis anys més de vida

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

abans dels 65 anys”, remarca un estudi
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Premià de Mar

Acord per impulsar l’atenció
a les persones LGTBI

SERVEIS4Premià de Mar tindrà
un Servei d’Atenció Integral
(SAI) per a persones LGTBI.
Així ho va acordar el consistori
amb la Direcció General d’Igu-
altat del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat de Catalunya en un
acte el passat 13 de maig. 

L’objectiu d’aquest pacte és
poder  oferir una atenció integral
i de proximitat a les persones que

requereixen assessorament per
qüestions de diversitat, orienta-
ció, identitat o expressió sexual.
El nou servei també permetrà
donar suport específic a l’hora de
presentar incidències o denún-
cies per discriminació per raó
d'orientació sexual i identitat o
expressió de gènere, i serà una
oportunitat per sensibilitzar la
població sobre la realitat de les
persones LGTBI.

Reforç tecnològic per avançar
en la transformació digital

DIGITALITZACIÓ4L’Ajuntament
de Premià de Mar ha impulsat
recentment diverses iniciatives
per avançar en la transformació
digital del municipi. Entre els di-
ferents projectes destaca la po-
sada en marxa del programa
Treball, Talent i Tecnologia, que
té per objectiu la promoció del
treball digne, la millora compe-
tencial del talent local i el crei-
xement econòmic sostenible a
través de l’assessorament a em-

preses i particulars en aquesta
transició tecnològica.

En aquest mateix àmbit, el
consistori també ha presentat en
col·laboració amb la Diputació el
nou pla estratègic Smart City, un
full de ruta per vertebrar totes les
accions i polítiques en matèria
digital. Un dels projectes ja pre-
sentats és la plataforma Pre-
miabiz, destinada a la detecció
d’oportunitats de negoci i d’em-
prenedoria al municipi.

POLÍTICA4Les negociacions per
tancar els pressupostos munici-
pals del 2021 encaren la seva rec-
ta final. Després de diverses re-
unions, l’equip de govern format
per la coalició JxCat i PSC està
pactant els últims serrells de l’a-
cord a tres bandes amb el grup
d’ERC que permetria aprovar
els comptes. Aquesta bona sin-
tonia entre formacions, però,
penja d’un fil, com s’ha demos-
trat les darreres setmanes des-
prés que socialistes i republi-
cans protagonitzessin una peti-
ta enganxada.

La polèmica va sorgir arran
d’unes declaracions a Ràdio Pre-
mià de Mar del primer tinent
d’alcalde i líder socialista, David
Gutiérrez, on emplaçava ERC a
“asseure’s i negociar” els pres-
supostos si volia aportar “alguna
cosa positiva a la política muni-
cipal”. El contundent missatge de
Gutiérrez va comptar amb la rè-
plica a través de les xarxes socials
del portaveu republicà, Pep Ri-
pollès, que va assegurar no en-
tendre aquest “rampell” del so-

cialista, sobretot tenint en comp-
te que ja s’han fet diverses re-
unions “amb total harmonia”
per desencallar la situació. Ri-
pollès també va apuntar que
ERC ha presentat en aquestes
trobades una bateria de propos-
tes centrades en els ajuts so-
cials, comercials i empresarials i
que les negociacions ara anaven

encaminades a “quadrar numè-
ricament” aquests punts.

El projecte de pressupost del
2021 del consistori ascendeix
fins a gairebé els 27 milions d’eu-
ros i està focalitzat en la lluita con-
tra la crisi per la pandèmia. En-
tre d’altres, la proposta del govern
local preveu 1,5 milions en Edu-
cació i mig milió en Habitatge.

El líder d’ERC a l’Ajuntament de Premià de Mar, Pep Ripollès. Foto: Facebook

El suport d’ERC, clau per tancar
els pressupostos del 2021

Successos | Atracament amb pistola en una farmàcia
El passat 11 de maig va tenir lloc un atracament amb arma de foc en una

farmàcia del carrer de Sant Antoni de Premià de Mar. El lladre ,que portava una
pistola i va fugir del lloc dels fets, va emportar-se diners de la caixa registradora.  
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Vilassar de Mar

Atacat de nou el mural 
contra la violència masclista

SUCCESSOS4El mural contra
la violència masclista de l’a-
vinguda Escultor Monjo ha tor-
nat a patir aquest maig un nou
atac vandàlic. Aquest cop els au-
tors han malmès els rostres de
les dones que apareixen en l’o-
bra de la il·lustradora Marta
Bellvehí, que es va estrenar el
novembre del 2019.

Cal recordar que aquest mu-
ral ja va aparèixer el passat 25 de
febrer guixat amb pintura ver-
mella i amb el número 155 escrit.
La situació es repetia només
dos dies després, quan el mur

dedicat a la defensa de la lliber-
tat de les dones tornava a ser gui-
xat del mateix color. Bellvehí es
va encarregar aleshores de res-
taurar l’obra per retornar-la al
seu estat original.

En aquesta ocasió, però, el
consistori ha decidit només ne-
tejar les ratlles negres i verme-
lles guixades i mantenir el rostre
danyat de les dones del mural
com un “símbol de les seqüeles
que pateixen les dones supervi-
vents de violència masclista” i, al-
hora, de la seva “força i resi-
liència per continuar vivint”.

ESCOLES BRESSOL4Més de
300 persones han signat un
manifest per evitar el tanca-
ment de l’escola bressol La Bres-
soleta, situada a l’avinguda
Montevideo de Vilassar de Mar.
La campanya de recollida de fir-
mes a la plataforma Change.org
es va iniciar a finals d’abril des-
prés que un grup de pares i
mares del centre denunciés la
presumpta intenció del consis-
tori de reduir l’oferta de places
gradualment fins a clausurar el
servei, que també s’ofereix en un
altre equipament del municipi.

El cas ha aixecat molta pol-
seguera a la població i l’executiu
encapçalat per Damià del Clot
s’ha vist obligat a sortir al pas de
les acusacions per assegurar
que en cap cas es contempla el
tancament del centre. “El govern
local no ha dit mai que tingui la
intenció de tancar La Bressole-
ta.  El que sí que s’ha posat de
manifest a la comunitat educa-
tiva és la possibilitat que el cen-
tre pugui allotjar algun altre
servei, sempre garantint l’es-

pai destinat a escola bressol”, as-
senyalen en un comunicat, on
apunten que la natalitat ha anat
a la baixa en els darrers anys i
que l’equipament es troba no-
més amb un 50% d’ocupació.
Segons detalla el consistori,
aquest curs es van oferir una
quarantena de places al centre,
però només es van rebre a can-
vi un total de tretze sol·licituds

per les tres franges d’edat dife-
rents que ofereix l’escola bressol.

En declaracions a Vilassar
Ràdio, una portaveu del grup de
pares afectats considera que les
dades utilitzades pel consistori
per argumentar aquesta re-
adaptació són “esbiaixades” a
causa de la pandèmia i apunta
que gran part del cost l’assu-
meixen les famílies.

L’escola bressol La Bressoleta en una imatge d’arxiu. Foto: La Bressoleta

Polèmica per la possibilitat 
que tanqui La Bressoleta 

El mural contra la violència masclista malmès. Foto: Aj.

Música | Publicada una cançó pòstuma d’Àlex Casademunt
La discogràfica Sonogrand ha publicat una cançó pòstuma del cantant de Vilassar de Mar i

exconcursant de la primera edició del programa Operación Triunfo, Àlex Casademunt,
que va morir als 39 anys el passat mes de març a Mataró a causa d'un accident de trànsit.
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COMUNICACIÓ4El Grup Co-
municació 21 ha posat en mar-
xa un nou digital: Línia, el dia-
ri metropolità. Un mitjà pensat
des de i per a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona, dirigit pel
periodista Arnau Nadeu, també
responsable de la xarxa de pe-
riòdics locals Línia.

“No som un diari generalista
més. Som un diari de proximitat,
diferent, que aspira a ser un al-
taveu de la gran metròpoli”, afir-
ma Nadeu. “Línia pretén ser un
diari d’enfocaments propis, de re-
portatges, d’entrevistes i d’opinió
metropolitana. Que faci un pe-
riodisme més reposat que ra-
biós. Un diari de km0, centrat en
les històries dels barris i la seva
gent”, detalla el director editorial.

Línia vol ser, en definitiva, un
espai per a la conversa metropo-
litana serena i responsable. Un
marc de diàleg permanent i cons-
tructiu que posi punt final a l’ex-
cepcionalitat que suposa l’aban-
donament informatiu d’una re-
alitat tangible. El grup considera
que l’àrea metropolitana barce-
lonina entesa en sentit estricte,
però també la regió metropolita-
na en sentit ampli, és una reali-

tat menystinguda informativa-
ment com a entitat geogràfica, po-
lítica i social, i el nou diari vol fer-
la visible, a més d’enfortir el sen-
timent de pertinença a aquesta
comunitat.

“Respectarem les identitats
locals, fomentarem el compromís
metropolità i potenciarem una
visió global del territori”, afegeix
Nadeu, remarcant que el nou
diari neix amb vocació de trans-
versalitat i amb l’objectiu de do-
tar d’una eina de conversa i d’in-
formació el pulmó de Catalunya. 

PROXIMITAT
L’objectiu del nou llançament
és redoblar l’aposta del grup per
la proximitat. “Si fins ara les
nostres publicacions Línia són
necessàries en el primer cercle de
proximitat dels ciutadans –el
barri, la ciutat–, ara també volem
que ho siguin a través del nou
diari en el cercle social i geogrà-
fic immediatament superior, que
en el cas que ens ocupa traspas-
sa les muralles de Barcelona”, as-
senyala David Centol, editor del
Grup Comunicació 21.

“El nou diari és una publica-
ció fidel a l’essència que com-

parteixen tots els periòdics del
nostre grup, amb els valors de la
informació de proximitat, la qua-
litat dels continguts i el periodis-
me responsable”, destaca l’editor.

“Líniaés la peça que faltava en
el puzle de la informació de pro-
ximitat de l’àrea metropolitana
de Barcelona i és també la peça que
faltava al grup”, remarca Centol.
“Amb el seu naixement es com-
pleta el nostre objectiu de res-
pondre a les necessitats informa-
tives de l’entorn més proper, al ma-

teix temps que s’arrodoneix el
mapa comunicatiu català amb
una eina que li mancava”, afegeix.

EN CATALÀ
La regió metropolitana de Bar-
celona planteja una realitat lin-
güística particular, on la llengua
catalana requereix un plus de
compromís per no despenjar-se
definitivament dels hàbits lin-
güístics de la ciutadania, subrat-
lla el grup de comunicació, que
destaca que Línia, el diari me-

tropolità també vol contribuir a
fomentar el català al territori.

El nou diari complementa i
potencia les 19 edicions en paper
i digitals de les capçaleres terri-
torials Línia dels districtes de
Barcelona i l’àrea metropolitana.
“Partim d’una base sòlida que ens
avala i que nodrirà el nou diari:
les 19 edicions territorials Línia,
que en cap cas perdran protago-
nisme. Seguiran implementant-
se i reforestant deserts mediàtics
com fins ara”, conclou Centol.

Neix Línia, el diari metropolità
» El Grup Comunicació 21 llança un nou digital pensat des de i per a l’àrea metropolitana
» La nova capçalera s’erigeix en la punta de llança de la gran xarxa d’edicions locals Línia
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ALELLA4L’Ajuntament d’Alella
i l’Espai d’Art i Creació Can Ma-
nyé han iniciat un projecte ar-
tístic en col·laboració amb l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol. La
iniciativa pretén visibilitzar el
vincle entre l’art, la ciència i la sa-
lut en un marc excepcional com
és l’actual situació sanitària per
la pandèmia del coronavirus.
Artistes i investigadors fa temps
que treballen en el  projecte que
veurà la llum a la tardor.

Nou projecte de
reflexió sobre el
virus a Can Manyé

OBRES4L’antic club nàutic de
Cabrera de Mar ja és història.
L’enderrocament de l’edifici, fet
per  la Direcció General de Cos-
tes, va culminar a l’abril després
d’un procés delicat que s’ha
allargat prop de quatre mesos. 

Cal recordar que l’edifici
portava en desús des de l’any
2019, quan el van clausurar
perquè no complia el reglament
de la Llei de costes sobre l’ocu-
pació de la platja.

Enderrocat l’antic
club nàutic de
Cabrera de Mar

VILASSAR DE DALT4La prime-
ra edició del concurs de decora-
ció floral Vilassar Florida va ser
tot un èxit. El jurat del certamen,
que incloïa  professionals de la
flor i la planta, va reconèixer un
total de nou participants en les
tres categories que presentava el
concurs. La bona acollida de la
iniciativa ha portat els organit-
zadors a garantir la seva conti-
nuïtat l’any vinent.

Èxit del primer
concurs de
decoració floral

RECONEIXEMENT4L’Ajunta-
ment de Premià de Dalt ha re-
validat aquest 2021 el Segell In-
foparticipa, que atorga la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona
en reconeixement a les bones
pràctiques en matèria de trans-
parència i qualitat de la comu-
nicació pública a les adminis-
tracions locals. Premià és un
dels 39 únics municipis catalans
que ha obtingut la màxima pun-
tuació en tots els indicadors.

Premià de Dalt
revalida el segell
de transparència

TRADICIÓ4Teià es prepara per
celebrar aquest 2021 la quarta
edició d’El Maridatge dels Sen-
tits. Després de la suspensió del
certamen de l’any passat a cau-
sa de la pandèmia del coronavi-
rus, els organitzadors recuperen
l’esdeveniment amb una pro-
gramació d’activitats que giren
entorn del perfum, la flor i la gas-
tronomia. El plat fort tornarà a
ser el Concurs internacional de
perfumeria Mouillette d’Argent.

El Maridatge dels
Sentits torna a
Teià aquest 2021

CABRILS4La jornada de neteja
de la riera de Cabrils organitza-
da per l’Ajuntament en col·la-
boració amb ADF Burriac i Cap
Plastik Cab es va saldar amb la
recollida d’un total de set sacs vo-
luminosos amb prop de 100 qui-
lograms de residus. Els volun-
taris que van participar de la jor-
nada van netejar els 900 metres
que separen el Pont de la Vela del
Pont de la rotonda.

Recullen 100
quilos de brossa a
la riera de Cabrils

SALUT4El nou Centre d’Ur-
gències d’Atenció Primària
(CUAP) Maresme ha entrat en
funcionament aquest maig per
donar cobertura les 24 hores
del dia a prop de 275.000 veïns
de la comarca. Ubicat a Mataró,
en un edifici de 550 metres qua-
drats annex al Centre d'Atenció
Primària (CAP) Maresme, l’e-
quipament està gestionat per
l’Institut Català de la Salut i
atendrà urgències de baixa i
mitjana complexitat en medici-
na general i pediatria.

“Aquest any en què els pro-
fessionals sanitaris han donat el
millor de si mateixos per supe-
rar la pandèmia, és el moment de
reforçar el sistema de salut pú-
blic del país, des dels centres
d'urgències d'atenció primària
fins als hospitals que gestionen
les complexitats més grans”, va
assenyalar al respecte el vice-
president de la Generalitat de
Catalunya amb funcions de pre-
sident, Pere Aragonès, que va vi-
sitar les noves instal·lacions jun-
tament amb la consellera de Sa-
lut, Alba Vergés.

El CUAP Maresme és el pri-
mer dispositiu d’aquestes ca-
racterístiques que s’instal·la a la
comarca i ha tingut una inver-
sió inicial d’1,2 milions d'euros.
La previsió és que l’equipament
pugui donar servei a fins a quin-
ze municipis de la zona, entre
els quals hi ha Premià de Mar,
Vilassar de Mar, Cabrera de
Mar, Cabrils, Premià de Dalt i
Vilassar de Mar.

Les noves instal·lacions han
estat remodelades íntegrament
i disposen d’un box de triatge,
així com de set punts de consul-
ta polivalents, vuit punts d’ob-
servació i un altre box de reani-
mació cardiopulmonar. Amb
aquestes característiques, els
professionals del centre podran
dur a terme des d’atencions d’ur-
gència fins a procediments d’in-
fermeria o de radiologia urgents.

Taulell d’accés al nou CUAP Maresme. Foto: Albert Segura / ACN

Obre el nou CUAP Maresme per
donar servei a 275.000 veïns

Només dues platges de la
comarca amb bandera blava

MEDI AMBIENT4El Baix Ma-
resme té aquest 2021 només
amb dues platges amb Bandera
Blava. El Masnou i Ocata, amb-
dues pertanyents al terme mu-
nicipal del Masnou, són les úni-
ques platges que han rebut en-
guany aquesta distinció que ator-
ga el tribunal internacional de la
Fundació d’Educació Ambiental
en col·laboració amb l’Associació
d’Educació Ambiental i del Con-
sumidor (Adeac). Les platges

revaliden d’aquesta manera el re-
coneixement que ja van obtenir
el 2020. També torna a empor-
tar-se bandera blava enguany el
Port del Masnou.

Cal recordar que aquest gu-
ardó internacional valora i pre-
mia la gestió ambiental i la se-
guretat, les instal·lacions i la
prestació òptima de serveis i la
informació i l’educació ambien-
tal. Així mateix, exigeix a les
platges qualitat d’aigua excel·lent.La platja d’Ocata. Foto: @marionarifa

Cultura | Perejaume ‘escampa’ una exposició per la comarca
L’artista Perejaume ha decidit repartir la seva nova exposició sota el nom de Guardar a

fora per cinc municipis del Maresme, entre els quals Alella i el Masnou. La mostra
estarà oberta al públic entre el 5 i el 17 de juny i compta amb cinc mostres diferenciades.
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El passat dia 8 es va conèixer la
mort de Xevi Ramon Pera, als 90
anys, ànima de la Unió Esporti-
va de Vilassar de Mar i una de les
personalitat esportives més im-
portants del poble, fins al punt
que l’estadi municipal de futbol
de la vila porta el seu nom. 

“Para, mira i passa” era una
de les seves consignes favorites,
una frase que va repetir una ve-
gada i una altra mentre era en-
trenador de futbol base, on va
destacar com a un extraordina-
ri educador, transmetent als
joves futbolistes valors com el
respecte, l’amistat i la dedicació
als altres.

La tràgica notícia, però, va es-
tar seguida per una allau de
mostres de suport i de paraules
d’elogi per a Ramon. L’entrena-
dor del primer equip, Alberto Ay-
bar, equips com el Júpiter, el CD
Masnou, el Cerdanyola FC, l’EC

Granollers, el San Cristóbal (con-
tra qui la UEVM es va enfrontar
l’endemà de la seva mort) i l’Eu-
ropa, entre altres, però també fi-
gures com Ramon Calderé, el di-
rector del Comitè Tècnic d’Àrbi-
tres de la Federació Catalana de
Futbol, Xavier Moreno Delgado,
polítics i fins i tot Ràdio Vilassar,
amb la qual Ramon col·laborava,
van enviar condolències al club
i a la família, entre ells al seu fill

Xevi Ramon Maltas, l’actual pre-
sident de l’entitat.

BANDERES A MIG PAL
L’Ajuntament també va voler te-
nir un gest per recordar la seva fi-
gura fent onejar les banderes a
mig pal el passat dimecres 12. A
més, al canal de YouTube muni-
cipal ha penjat una entrevista
inèdita, de 40 minuts, enregis-
trada per Vilassar Ràdioel 2018.

L’esport de Vilassar de Mar ha perdut una figura clau. Foto: UEVM

El futbol vilassarenc plora
la mort de Xevi Ramon Pera

Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR

Alella | Rabat, 18è en la cursa de MotoGP a Jerez
Tito Rabat ha de disputar el Mundial de Superbikes a partir del pròxim

dijous 21... però abans de l’estrena va tenir un fugaç pas pel campionat de
MotoGP. El pilot d’Alella va ser 18è en el Gran Premi d’Espanya, a Jerez.

FUTBOL SALA4Els dos equips
del Baix Maresme que juguen a
a la Tercera Divisió de futbol
sala, l’FS Sant Joan de Vilassar i
el CFS Premià de Mar, afronten
el tram decisiu de la segona fase
de la temporada.

Els premianencs, cuers del
grup 1 dels equips que lluiten per
la permanència, són l’equip que
té més complicat aconseguir evi-
tar el descens de categoria. L’e-
quip encara té pendent de jugar-
se el partit de la setena jornada,
a la pista del Bosco Rocafort de
Barcelona, i en la recta final del
mes tornarà a jugar en aquesta
ciutat, contra l’Arrels, i rebrà la vi-
sita del CFS Montsant.

La situació dels vilassarencs,
en canvi, és un punt més còmo-
da, ja que tenen marge sobre les
dues places del descens directe,
de manera que l’objectiu ha de
ser també evitar acabar quart i
haver de jugar la promoció. Els
dos partits que han de jugar en la
recta final del curs seran a Molins
de Rei i al Municipal Paco Mar-
tín contra l’Estel Vallseca. 

Recta final de curs
per als equips de
futsal de Tercera

Lousame no
seguirà al Masnou
Basquetbol

El passat dimarts 11 el
Masnou Basquetbol va
anunciar que Mario Lou-

same no continuarà a la banqueta
del seu primer equip masculí la
temporada que ve. En una piu-
lada, el club va donar les gràcies
al tècnic per haver assumit la ban-
queta en la temporada “més sur-
realista, curta i intensa de totes”.

Lousame, que va aterrar al
Masnou el juny del  2020 de la
Unió Bàsquet Sant Adrià, va res-
pondre que aquesta temporada
atípica li ha aportat “aprenen-
tatges personals inoblidables” i va
agrair haver pogut compartir el
curs amb el president Pepo Hi-
nojosa, el director tècnic Pol Ser-
ra, el seu ajudant Marcos Rodrí-
guez i la plantilla masnovina.

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

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

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

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

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

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

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

gir abans, durant i després de fer
qualsevol tràmit. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Al Teatre Nacional de Catalunya.

Teatre

L’Emperadriu del Paral·lel
Lluïsa Cunillé

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

Música

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

Pelis i sèries

Aquellos que desean mi muerte
Taylor Sheridan

PUTA
Zahara

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

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

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

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

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

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

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

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

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

Famosos

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

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

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

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

Llibres

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

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

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

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

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

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

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

posar en valor la feina dels sanitaris.

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

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

La fitxa
QUI ÉS?
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

MÚSICA

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

PROTECCIÓ

REDUCCIÓ

OTORRINOLARINGÒLEG

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

i SALUT

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

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

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

Cuidar la salut auditiva

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

Les claus

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

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