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“Las peleas de los 
políticos son teatro”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El periodista Máximo 
Huerta acaba de pu-
blicar, con gran éxito, 
su nueva novela, ‘Con 
el amor bastaba’
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INFÀNCIA  |  PÀG. 5

Els més petits 
tornen als casals

Casals i colònies d’estiu arrenquen a Catalunya en un marc 
de necessitat tant per als nens com per als pares, després de 
l’estat d’alarma que ha mantingut els menors a casa durant 
més de tres mesos  La distància, la mascareta i la higiene de 
mans imperen en les activitats

ACN

Els límits 
d’aforament 
s’acaben i mana 
la distància
Tant en espais oberts com tancats 
s’haurà de garantir un espai mínim  
de 2,5 metres quadrats per persona

FASE DE REPRESA  |  PÀG. 4

David Bisbal, Ainhoa 
Arteta, Els Pets i Van 
Morrison són alguns 
dels caps de cartell

MUYFAN  |  PÁG. 11

El Festival de 
Pedralbes es 
reinventa amb 
més de 80 shows

Ja no hi haurà límitacions per entrar als comerços.   ACN
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El comportament 
individual és la clau

na segona onada de covid-19 podria 
evitar-se, en el millor escenari, si es 
mantenen les distàncies socials i es 
fan servir mascaretes. Així ho apunta 
un estudi publicat a ‘Nature Human 
Behaviour’ que analitza la fi del con-
finament i el risc d’un rebrot. L’estudi 
conclou que el desconfinament ha de 
ser gradual i que el comportament in-
dividual és un factor “clau” per preve-

nir una segona onada de contagis. Les simula-
cions fetes pels investigadors suggereixen que 
mentre no hi hagi una vacuna pot haver-hi onades 
epidèmiques recurrents i que una disminució de 
la “consciència” amb el temps de “l’amenaça” de 
la pandèmia pot portar a una nova onada més 
gran.   

El model presenta projeccions basades en set 
grups: susceptibles, en quarantena, exposats, in-
fecciosos no detectats, reportats infecciosos i con-
finats, recuperats i morts. També permet simular 
tant el grau de confinament de la població com les 
diferents estratègies posteriors al confinament. 
D’acord amb l’estudi, en països que encara no han 
assolit el pic de casos actius, els confinaments 
s’han de mantenir durant almenys 60 dies i el des-
confinament ha de ser gradual per disminuir el risc 
de segones onades.

U

L’estudi alerta sobre la conscienciació individual.

EVITAR UNA SEGONA ONADA

Según alerta Oxfam, la 
crisis generada por la 
pandemia podría arras-

trar a la pobreza a 93.000 per-
sonas en Catalunya. Antes del 
coronavirus había 990.000 en 
esta situación.

Casi 100.000 nuevos 
pobres por el Covid-19

El Govern ha prohibido 
bailar en las discotecas 
y locales de ocio , tanto 

al aire libre como en espacios 
cerrados, a excepción de aque-
llos  que tengan un contacto 
cercano muy habitual.

Prohibido bailar  
en la fase actual

Barcelona registró una 
disminución del 40% 
de incidentes durante 

la noche de San Juan con res-
pecto a años anterior.  Por su 
parte,  el SEM atendió un 20% 
menos de afectados.

Un 40% menos  
de incidencias

 Jordi Montull, ex número 2 del Palau de la Música,ingresó el pasado lunes 
en la prisión de Brians  para comenzar a cumplir la pena de siete años y 
medio  que le impuso el Tribunal Supremo por el ‘caso Palau’. Durante sie-
te días, estará aislado del resto de internos para evitar contagios.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Jordi Montull 
ingresa en la 
prisión de Brians

PLAYAS LIMPIAS

La ciudad de Barcelona se despertó el 
día 24 con las playas limpias. El hecho 
que estuvieran cerradas por la verbena 
impidió que se ensuciaran.

Un San Juan inédito

LA CIFRA

100%
Seat ha reincorporado el 100% de la plantilla 
que estaba en ERTE por culpa del coronavi-
rus, y esta semana prevé producir 1.900 co-
ches al día.

Seat recupera toda la plantilla
A més, el tinent d’alcaldia de 
 Seguretat  ha qualificat de “ 
plenament encertada”  la  
decisió de tancar les platges.

Albert Batlle

“El comportament 
dels ciutadans 
durant la revetlla 
ha estat modèlic ”

LA FRASE
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A partir d’ara és necessari garantir una distància de seguretat equivalent a  
2,5 metres quadrats per persona  Cada comunitat autònoma ha concretat les 
mesures seguint les recomanacions del decret de la ‘nova normalitat’ de l’Estat

Desapareix el límit d’aforament  
i s’imposa la distància personal

COVID-19

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

A la mitjanit del dimecres es 
van acabar els límits d’afora-
ments als espais tancats i a 
l’aire lliure, que a partir d’ara 
hauran de passar a garantir 
una distància de seguretat 
equivalent a una superfície 
de 2,5 metres quadrats per 
persona. El Govern va aprovar 
la setmana passada la nor-
mativa que regirà la “represa” 
i van establir que els afora-
ments del 50% en espais tan-
cats i del 75% a l’aire lliure 
estarien en vigor fins el 25 de 
juny.  

Aquesta nova etapa, un 
cop s’ha acabat l’estat d’alar-
ma, es regula a partir d’una 
resolució del Govern que 
adopta mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per 
prevenir el risc de transmissió 
de la covid-19, i que marca 

com a “essencial” que hi hagi 
un “comportament social” 
compromès en la lluita con-
tra la pandèmia.  

   El Govern defensa que la 
normativa busca que hi hagi 
una “regulació més senzilla” 
que la que hi ha hagut du-
rant les fases del pla de deses-
calada. 

En els espais tancats, la 
normativa del Govern fixa la 
necessitat de sectoritzar la 
zona, amb control d’accés i 
sortides independents, però 
limita el nombre màxim de 
persones a 1.000, que es pot 
doblar si hi ha localitats preas-
signades. La distància de se-
guretat es pot rebaixar si es fa 
ús de la mascareta, es porta 

un registre d’assistents o hi 
hagi preassignació de locali-
tats, i es prevegin mesures de 
circulació dels assistents que 
evitin les aglomeracions en 
els creuaments o punts de 
més afluència. 

Millor amb mascareta 
Pel que fa als espais a l’aire 
lliure, la distància interper-
sonal de seguretat pot re-
baixar-se en cas de portar 

mascareta, que hi 
hagi un registre d’as-
sistents o preassig-
nació de localitats i o 
que es reguli la cir-
culació per evitar 
aglomeracions en 
els creuaments i  
els punts de més 
freqüència. També 
en cas que s’esta-
bleixen espais sec-
toritzats amb con-
trol de fluxos d’accés 
i sortides indepen-
dents i no permea-
bles entre si per a un 
màxim de 2.000 per-
sones, que poden 
arribar a les 3.000 si 
són amb seients 
preassignats. 

Els congressos, fi-
res i actes similars 
es podran fer sem-
pre que el nombre 
d’assistents s’ajusti 
a l’aforament del lloc 
a partir de la super-
fície de seguretat de 
2,5 metres quadrats 
per personaUna terrassa de Calafell.    ACN

L’ÚS DE LA 
MASCARETA 

CONTINUA SENT 
OBLIGATORI, AMB 

EXCEPCIONS

El Departament de Salut 
ha mostrat “preocupa-

ció” per un increment en 
la incidència de casos de 
covi-19 entre la població 
més jove, concretament 

en la franja que va dels 
15 als 29 anys. El director 
general de Professionals 

de Salut, Marc Ramen-
tol, ha dit que aquest fe-
nomen es produeix des 
de finals de maig i que, 

tot i que els valors abso-
luts no són molt alts, es-

tan preocupats per la 
“tendència”. La taxa en 

aquest grup d’edat és en 
aquests moments de 5,8 
casos per 100.000 habi-

tants, i la resta de fran-
ges la tendència es man-

té a la baixa. 

D’ENTRE 15 I 29 ANYS

Preocupació 
pels contagis 

entre els joves

El passat diumenge es va 
aixecar formalment l’es-
tat d’alarma després de 
tres mesos i una setmana 
-98 dies-. Així, s’acaba la 
mesura d’excepcionalitat 
i es dona pas a la ‘nova 
normalitat’ arreu d’Es-
panya. Tot i que la mobi-
litat total dins de Cata-
lunya ja es va recuperar 
fa dies abans amb el de-
cret del Govern que posa 
fi a la fase 3 de la deses-
calada,, no va ser fins 
diumenge que es va per-
metre la mobilitat entre 
comunitats. També està 
obert el control fronterer 
a la Jonquera i s’ha recu-
perat la mobilitat amb la 
UE,  i la reactivació de 
vols. La connexió amb 
Portugal, però, haurà 
d’esperar fins a l’1 de ju-
liol. 

Sense quarentena 
Una de les novetats ha 
estat en relació al Regne 
Unit, amb qui el govern 
espanyol volia mantenir 
la quarantena de 14 dies. 
Finalment, però,  l’execu-
tiu espanyol ha decidit 
eliminar la quarantena.

Mobilitat total, 
fronteres mig 
obertes i 
aeroport actiu

SENSE ESTAT D’ALARMA
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Casals i colònies obren reinventant-se per seguir el 
protocol  Han reorganitzant les activitats fent grups més 
petits, habilitant més espais i contractant més monitors 

La distància no trenca  
el somriure dels infants 

LES ACTIVITATS 
HAN COMENÇAT 

ABANS DE JULIOL, 
JUST A L’ACABAR 

L’ESCOLA

INFÀNCIA

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Després de molts mesos sen-
se contacte amb els que eren 
els seus companys habituals, 
molts infants tornen a viure 
l’experiència de compartir es-
tones amb altres nens i nenes 
dela seva edat.  

Casals i colònies d’estiu 
han arrencat aquesta setma-
na a Catalunya en un marc 
de necessitat tant per als nens 
com per als pares, després de 
l’estat d’alarma que ha man-
tingut els menors sense anar 
a l’escola, però també amb 

 HI HA UN CERT 
RECEL PER LES 

MESURES DE 
SEGURETAT  

I HIGIENE

cert recel per les mesures de 
seguretat i higiene.  

Els habituals somriures i la 
il·lusió han marcat l’inici dels 
casals d’estiu, que han co-
mençat només tres dies des-
prés que acabés, oficialment, 
el curs escolar. Però les mas-
caretes, la distància, el ren-
tat de mans i el gel hidroal-
cohòlic també són protago-
nistes de les activitats d’aquest 
estiu diferent. 

La directora de Programes 
Educatius i Socials de la Fun-
dació Pere Tarrés, Sònia Reca-
sens, ha explicat que l’organit-
zació dels casals d’enguany 
ha estat “un repte” i que s’ha 
fet aplicant tots els protocols 
de seguretat però “sense 
perdre l’esperit del lleure”. Ha 
afirmat que és necessari que 
els nens “visualitzin” les no-
ves normes que regiran a par-
tir d’ara però ha destacat que 
és molt important que les pu-
guin aprendre en un entorn 
de lleure i amb els seus iguals. 

Menys incripcions 
L’any passat, més de 440.000 
infants i joves van participar 
a les prop de 8.000 activitats 
de lleure d’estiu que es van or-

ganitzar arreu de Catalunya. 
Aquest any, però, les xifres 
són inferiors. 

De moment, el nombre 
d’inscripcions són és menor 
a les d’altres anys, encara que 
els casals i les colònies s’allar-
garan a l’agost. Segons Sònia 

Recasens “l’arrencada ha es-
tat més lenta” per les incerte-
ses que hi ha hagut fins a úl-
tima hora, però ha indicat que 
en els darrers dies ha pujat 
el ritme de les inscripcions, 
que estan a la meitat de les 
30.000 habituals.

Els nens i nenes afronten un estiu amb noves mesures per protegir-se del Covid-19.    ACN
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Una Barcelona inusualment buida

Pràcticament buida i 
amb molts establiments 
tancats, La Rambla se 
centra en el públic local 
per la falta de turistes. 
Tot i l’obertura de les 
fronteres aquest diu-
menge, l’augment de vi-
sitants estrangers no 
s’ha notat al centre de 

La Rambla se centra en el públic local per la falta de turistes  
 Els comerciants esperen visitants estatals a l’estiu però  
creuen que no seran suficients per “salvar” la temporada

TURISME  |  FINS AL FEBRER VAN VENIR 1,8 MILIONS DE TURISTES ESTRANGERS

Barcelona. “Ahir vam te-
nir unes cinc o sis taules 
de turistes acabats 
d’arribar, però no hi ha 
molta afluència”, explica 
l’encarregat del Cafè Zu-
rich, Estevao Cortés. 
Tant els restauradors 
com els comerciants de 
la zona preveuen un in-

crement dels turistes a 
mitjans de juliol, bàsica-
ment visitants estatals. 
Tot i això, asseguren que 
no seran suficients per 
“salvar” la temporada. “. 

Mitjans de juliol 
En general, els comer-
ciants i restauradors 

preveuen que els pri-
mers turistes, bàsica-
ment visitants estatals, 
comencin a arribar en-
tre principis i mitjans de 
juliol. “No arribarà per 
salvar la temporada, és 
impossible”, ha afegit el 
responsable del Quiosc 
Tallers. Al mercat de La 
Boqueria també es nota 
l’absència de visitants 
estrangers. Després de 
l’obertura de fronteres, 
les parades no han de-
tectat un increment dels 
turistes, tot i que confien 
que l’impacte es comen-
ci a notar en els pròxims 
dies.

GENTE 
 El sector hoteler es prepara 
per a l’obertura de fronteres 
aquest 21 de juny. Tot i això, 
molts establiments es mos-
tren prudents davant la falta 
de demanda i esperaran a l’1 
de juliol per tornar a l’activi-
tat. Segons la Federació In-
tercomarcal d’Hostaleria, Res-
tauració i Turisme , al voltant 
del 90% dels negocis vinculats 
a l’agrupació encara estan 
tancats, i el seu gerent, Da-
niel Brasé, creu que l’estiu 
serà “extremament difícil”.  

Per altra banda, els comer-
ciants i restauradors pateixen 
per un mes d’agost sense vi-
sitants estrangers ni públic 
local. “No crec que tinguem 

turistes i, si la gent de Barce-
lona marxa de vacances, ens 
quedem sense ningú”, lamen-
ta la gerent de la papereria 
Raima, Núria Raja.  

Hotels especialitzats 
La dependència del turisme 
per alguns establiments està 
dificultant la recuperació de 
l’activitat. Un dels exemples és 
el Cotton House, situat al cen-
tre de Barcelona i amb un 
perfil de client internacional, 
bàsicament estatunidenc. Tot 
i que els hotels podien tor-
nar a l’activitat amb l’entrada 
a la fase 1, aquest establiment 
ha esperat a l’1 de juliol per 
tornar a obrir les portes. “No 
hem pogut obrir abans per-
què les fronteres europees es-
taven tancades”, ha recone-
gut la directora de l’hotel.

Malgrat l’obertura de fronteres, nohi ha optimisme.    ACN

El sector hoteler reprèn 
l’activitat a mig gas i 
preveu un estiu difícil
Els comerciants i restauradors pateixen  
per un juliol fluix i per un mes d’agost sense  
visitants estrangers ni públic local

Tossa de Mar pren la 
temperatura als turistes

GENTE 
Tossa de Mar (Selva) ha co-
mençat a prendre la tempera-
tura als turistes i visitants. El 
control amb termòmetres es 
fa als tres aparcaments situats 
a les entrades del poble. La 
mesura és voluntària, però sí 
que l’alcaldessa, Imma Co-
lom, demana “coresponsabi-

litat” als visitants i estiuejants 
que s’acostin a Tossa. En cas 
que algú tingui febre o la seva 
temperatura sigui més alta 
d’allò habitual, se li oferirà la 
possibilitat que personal sa-
nitari l’atengui per telèfon i li 
doni consells. En paral·lel, i 
com a prevenció davant la 
covid-19, l’Ajuntament ha 
creat una aplicació mòbil per 
controlar l’aforament a les 
platges.

PREVENCIÓ

TURISME

El 25% de bars, restaurants i cafès de Barcelona poden  
tancar segons el sector de la restauració  Tot el  sector 
turísitc dona ja per perdut el 80% del negoci de l’any 

El Govern pronostica una caiguda  
del turisme de gairebé un 50%

TURISME

Tot i que l’aeroport ja s’ha reactivat, els turistes arriben en compta gotes.    ACN

N. B.  
redaccion@genteenbarcelona.com 

Cada any arriben a Catalun-
ya uns 20 milions de turistes 
estrangers, però enguany la 
xifra es reduirà, com a mí-
nim, a la meitat. El Govern 
pronostica una caiguda del 
turisme –tant estranger com 
estatal- d’entre el 41% i el 53%. 

Així ho ha explicat la conselle-
ra Maria Àngels Chacón, qui 
ha admès que “estaria con-
tenta si vinguessin 10 milions 
de turistes estrangers, la mei-
tat de l’habitual”.  

Chacón ha recordat que 
el turisme representa el 12% 
del PIB català i ha demanat no 
menystenir-lo perquè “no n’hi 
ha cap altre sector que gene-
ri tants ingressos”. La conselle-
ra ha detallat els resultats 
d’una anàlisi realitzada per 
conèixer la intenció de viatge 

segona residència, el 20% a 
hotels i el 15% a apartaments”, 
ha assegurat. 

El comerç, en perill 
La consellera, però, subratlla 
que, en un any habitual, el 
turisme d’interior només re-
presenta el 8% del total d’in-
gressos de l’activitat turística 
a Catalunya mentre que el tu-
risme estranger significa el 
84% d’ingressos, i aporten un 
total de 21.000 milions d’eu-
ros. 

Les dades del turisme 
afectdn de retruc al comerç:  
la consellera ha avançat que, 
per culpa de la covid-19, un 
de cada tres comerços cata-
lans ja no tornaran a obrir.

 CATALUNYA REP 
CADA ANY UNS  

20 MILIONS  
DE TURISTES 

ESTRANGERS

i reserves de la població. Se-
gons aquest estudi, el 40% de 
la gent té intenció de fer va-
cances i el turisme domèstic 
o d’interior se situa en pri-
mera posició. “El 30% anirà a 
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Permisos paternals 
fins la tornada a l’escola
La Generalitat recomana que tinguin la  
mateixa durada i siguin intransferibles per 
garantir un “repartiment equitatiu”

GENTE 
La Generalitat ha insistit en la 
necessitat que el govern espa-
nyol apliqui un permís de ma-
ternitat i paternitat per coro-

navirus fins que obrin les es-
coles amb normalitat. Així ho 
recull l’informe ‘L’impacte 
econòmic de la crisi de la co-
vid-19 en perspectiva de 
gènere’, en què recomana que 
aquests permisos tinguin la 
mateixa durada i siguin in-

transferibles per garantir un 
“repartiment equitatiu” en-
tre pares i mares.  
     L’objectiu seria evitar un 
major impacte en les dones i 
que hagin d’abandonar la fei-
na temporalment. En el cas de 
les famílies monoparentals, 
els permisos s’haurien de po-
der acumular. D’altra banda, 
el teletreball ha estat més 
estès entre les dones que en-
tre els homes, que han tor-
nat abans a la feina presen-
cialment. El permís de pater-
nitat i maternitat l’hauria 
d’aprovar l’Estat perquè és 
qui en té competències.

LABORAL

L’estat espanyol és qui té les competències per aprovar o no aquest permís.    ACN

El govern espanyol l’aprovarà “en les pròximes setmanes”  
 Setmanalment, evaluarà  amb les CCAA si el risc de 
transmissió comunitària dels territoris és baix, mitjà o alt 

En marxa un pla per 
afrontar possibles rebrots

PREVENCIÓ

M. L- 
redaccion@gentenbarcelona.com 

El ministre de Sanitat, Salva-
dor Illa, ha explicat que el go-
vern espanyol aprovarà “en 
les pròximes setmanes” un 
“pla de preparació i resposta” 
per fer front a una possible 
segona onada de contagis de 
coronavirus o increments en 
la transmissió. L’executiu ava-
luarà setmanalment amb les 
CCAA el risc -baix, mitjà o 
alt- de cada unitat territorial 
en funció d’uns indicadors 
específics que tindran en 
compte el risc de transmis-
sió comunitària, l’estat de l’as-
sistència sanitària i la capaci-

tat de salut pública. En base a 
aquest risc, es definiran “una 
sèrie d’actuacions a nivell lo-
cal, autonòmic o estatal”. 

El pla, a banda de l’ava-
luació del risc de transmis-
sió i quines mesures “cal arti-
cular de forma precoç”, tam-
bé inclourà la configuració 

d’una reserva estratègica na-
cional de material i medica-
ments així com el reforç en la 
vacunació contra la grip nor-
mal. 

Els indicadors es faran a 
partir de la informació, entre 
d’altres, del Sistema de Vi-
gilància a Espanya (SiViEs), 
de les dades de proves PCR 
del Sistema Espanyol de Re-

sultats de Laborato-
ri (SERLAB), de la 
mortalitat detecta-
da pel Sistema de 
Vigilància de la Mor-
talitat diària 
(MoMo) i de l’en-
questa de seroepi-
demiologia.  

Noves dades 
El ministre de Sani-
tat ha explicat que 
ja s’ha finalitzat la 
tercera onada de 
l’estudi de seropre-
valença i en els pri-
mers dies del mes 
de juliol es presenta-
ran les conclusions 
definitives. L’estudi 
continuarà amb no-
ves onades de cara a 
la tardor. 

El titular de Sa-
nitat ha destacat la 
capacitat de detec-
ció precoç de les 
CCAA que estan 
identificant entre 
50.000 i 53.000 ca-
sos sospitosos a la 
setmana.  

 Al 91% se’ls fa un 
test en les 24 hores 
posteriors a la iden-
tificació com a cas 
sospitós. “Estem 
c o n t r o l a n t  
l’epidèmia”, ha asse-
gurat. Tanmateix, 
Illa ha dit que “nin-
gú pot garantir risc 
0” i, per això, ha de-
manat “prudència”. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, a la comissió de sanitat.    ACN

Les ajudes als autònoms 
s’allargaran més enllà 
del 30 de juny 

GENTE 
El Ministeri de Seguretat So-
cial i les organitzacions 
d’autònoms (ATA, UPTA i UA-
TAE) han pactat substituir la 
prestació extraordinària per 
cessament d’activitat a partir 
del 30 de juny per una nova 
ajuda amb condicions més 
flexibles i amb la possibilitat 
de compatibilitzar-la amb el 
manteniment de l’activitat. 
En concret, l’acord preveu 
que es podrà accedir a l’ajuda 
encara que es mantingui l’ac-
tivitat amb la condició que ja 
contemplava la prestació ex-
traordinària: que la facturació 
hagi caigut un 75% respecte 
del mateix període de l’any 

passat. En canvi i com a nove-
tat, estableix que els ingressos 
del perceptors hauran d’es-
tar per sota de l’1,75 del sala-
ri mínim interprofessional 
(uns 1.662 euros). 

D’altra banda, l’acord in-
clou, segons els sindicats, que 
es podran acollir a la nova 
ajuda aquells que rebessin la 
extraordinària. Per a la resta, 
hi haurà exempcions en les 
quotes de la Seguretat Socials 
durant tres mesos més. En 
concret, el mes de juliol serà 
del 100%, a l’agost del 50% i al 
setembre del 25%. 

Nova ajuda 
A més, es posarà en marxa 
un nou subsidi per a 
autònoms de temporada, que 
havien quedat fora de les aju-
des. La prestació podria te-
nir una durada de 4 mesos, de 
juliol a octubre, suposarà el 
70% de la base reguladora , el 
que suposa un mínim de 661 
euros al mes.

També faran 
exempcions del 100% 
de la quota al juliol, 
del 50% a l’agost 

Les  exempcions en les quotes de la SS també s’allarguen.     ACN

ECONOMIA

DELS CASOS 
SOSPITOSOS, 

NOMÉS PROP 
D’UN 3%   DONA 

POSITIU
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Segons l’Agència Catalana del Consum, la crisi impulsa  
el comerç local i responsable, la reducció del malbaratament  
i la digitalització de la vida quotidiana

El consumidor post-covid-
19 serà més ètic i més digital

La pandèmia ha provocat nous hàbits de compra.    ACN

CONSUM

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El consumidor post-covid-19 
serà més ètic, per una banda, 
i més digital, per l’altra. 
Aquesta és una de les con-
clusions principals de l’estu-
di ‘Impacte de la crisi covid-

19 en els hàbits de consum a 
Catalunya en el post-confi-
nament. 

L’informe, elaborat pel 
grup de recerca Factor Humà: 
Organitzacions i Mercats de la 
Universitat Rovira i Virgili, ex-
plica que des del confinament 
i tancament inicial fins a la 
lenta reobertura per fases, els 
patrons de comportament 
dels consumidors han anat 
evolucionant. I per això, ano-

ta que és molt difícil predir 
quins canvis hi haurà a partir 
d’ara en el comportament 
dels consumidors.  I per això, 
anota que és molt difícil pre-
dir quins canvis hi haurà a 
partir d’ara en el comporta-
ment dels consumidors, 
quins comportaments que-
daran arrelats i quins hàbits 
nous, adquirits com a respos-
ta a la crisi, desapareixeran. 

Conductes transitòries 
La crisi de la covid-19 ha ac-
tuat d’accelerador en la digi-
talització de molts aspectes 
de la vida, tot i que d’altres 
tendències ja presents en el 
període pre-confinament 
com ara els hàbits saludables, 
el consum responsable, la 
compra de producte local o el 
comerç de proximitat també 
han trobat en la situació vis-
cuda una manera de consoli-
dar-se. 

Per altra banda, hi ha com-
portaments que han nascut a 
conseqüència de la pandèmia 
i semblen més “transitoris”, 
com l’exigència per part del 
consumidor d’un consum se-
gur o l’aparició de la compra 
de pànic, actituds que segons 
l’estudi s’aniran refredant a 
mesura que la situació avan-
ci cap a la nova normalitat. 
El document apunta que “el 
canvi d’hàbits provocat pel 
teletreball, tot i que es consi-
dera fruit de la covid-19, sem-
bla que ha vingut per que-
dar-se” i preveu un seguit de 
canvis en el consum relacio-
nats amb el fet d’estar més a 
casa (tipus de compres i con-
sums, horaris, mobilitat, etc.). 

Alhora, tot i que sembla 
que el consumidor cada vega-
da té més consciència de la 
importància de fer un con-
sum més ètic, durant la crisi 
també s’han detectat actituds 
negatives com ara el descens 
del reciclatge

EL TELETREBALL 
PERDURARÀ  

I IMPACTARÀ EN  
LA MANERA  

DE COMPRAR

Les escoles, millor 
obertes que tancades
La ministra d’Educació remarca que de cara al 
curs vinent la presencialitat serà un “principi 
fonamental”, encara que hi hagui rebrots

GENTE 
La ministra d’Educació, Isabel 
Celaá, ha afirmat que s’inten-
tarà mantenir les escoles 
obertes en cas de rebrot a l’oc-

tubre.  Celaá ha explicat que 
establiran un ordenament in-
tern als centres educatius que 
permeti separar grups per-
què si hi hagués un rebrot es 
pugui “perimetrar el grup i 
no necessitar tancar l’escola”. 
“Estem molt més ben infor-

mats en relació amb la capa-
citat de detectar rebrots”, ha 
dit. Celaá ha assegurat que el 
curs que ve estarà “ben plani-
ficat” i la presencialitat serà 
un “principi fonamental”.  

Mesures preventives 
De cara al setembre, la mi-
nistra d’Educació ha dit que 
es tindrà una “observança 
permanent” de les instruc-
cions sanitàries, com la 
distància d’1,5 metres entre 
persones i amb l’optimitza-
ció dels espais físics així com 
horaris d’entrada i sortida di-
ferenciats entre grups.

EDUCACIÓ

GENTE 
Els exàmens de la selectivitat 
es faran en una seixantena 
de poblacions de Catalunya, 
el triple que l’any passat, que 
de moment no han transcen-
dit. És una de les mesures que 
s’han pres des del Govern per 
adaptar la convocatòria a les 
necessitats que estableix la 
pandèmia del coronavirus. 
Una altra de les novetats, 
aquesta ja anunciada, és que 
les proves s’han endarrerit 
un mes, de principis de juny 
a principis de juliol. Les pro-
ves es faran en més de 210 
tribunals i més de 140 cen-
tres, tant universitaris com 
de secundària. Més de 40.000 
estudiants estan convocats a 

les proves, un 16% més que 
l’any passat. 

Aquesta distribució ha es-
tat pensada per reduir, en la 
mesura del possible, des-
plaçaments i evitar una ex-
cessiva concentració d’alum-
nat, de manera que prioritza 
criteris de proximitat respec-
te al centre on els alumnes 
han cursat el batxillerat. 

Nombre històric 
En concret, els 40.067 alum-
nes s’enfrontaran als exàmens 
que donen accés a la univer-
sitat els dies 7, 8, 9 i 10 de ju-
liol. És la primera vegada que 
se supera la xifra dels 40.000 
alumnes. Entre els alumnes 
que han seguit el segon de 
batxillerat en el curs escolar 
2019-2020, l’increment de 
matrícula és del 12,58%. 

Es convoca a més de 40.000 alumnes.    ACN

Una seixantena de 
poblacions  acolliran els 
exàmens de selectivitat
Més 40.000 estudiants estan convocats a les 
PAU, que s’han traslladat a principis de juliol per  
la covid-19  Són un 16% més que l’any passat

EDUCACIÓ

La idea és que els escolars no hagin de tornar a confinar-se.    ACN
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LO QUE LES QUEDA A AMBOS EQUIPOS

  Jor.                                                                                                             Fecha    

  32.                   Espanyol                          Celta                              27-28 de junio 

  33.                   Getafe                                  Atlético                       30-2 de julio 

  34.                   Athletic                             Villarreal                  5 de julio 

  35.                 Alavés                                    Espanyol                    8 de julio 

  36.                 Granada                              Valladolid                12 de julio 

  37.                  Villarreal                              Osasuna                     15 de julio 

  38.                 Leganés                              Alavés                          19 de julio

EN NEGRITA PARTIDOS FUERA DE CASA

Un pulso VARiable
Empatados a puntos y en plena carrera hacia el título, Barça y 
Real Madrid se quejan de factores externos  Mientras desde  
la Ciudad Condal hablan de un trato de favor en el arbitraje, los 
madridistas aluden al cómputo negativo de horas de descanso 
que tienen respecto a los rivales con los que se enfrentan

FÚTBOL  |  LALIGA SANTANDER

La labor arbitral en los choques de Real Madrid y Barcelona será mirada con lupa

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Lo que perdió en Sevilla, Se-
villa se lo devolvió. El Real 
Madrid se marchó al parón 
sin el liderato tras una derro-
ta en el campo del Real Betis 
(1-0), aunque poco después 
de la reanudación del cam-
peonato, los de Zidane vol-
vían a instalarse en la prime-
ra plaza gracias a un empate 
del Barcelona contra el otro 
equipo de aquella ciudad, el 
Sevilla de Lopetegui (0-0). 

Pero el foco no está pues-
to en la estadística, ni siquie-
ra en el juego desplegado por 
los dos candidatos al título. 
Igualados a puntos (en ese 
caso serían campeones los 
blancos por el ‘gol average’ 

particular), los dos ‘grandes’ 
parecen dispuestos a recurrir 
a todas las opciones posibles, 
lícitas o no, para tratar de de-
sestabilizar al rival. En calien-
te, nada más acabar el choque 
del Sánchez Pizjuán, Gerard 
Piqué, uno de los pesos pesa-
dos del vestuario azulgrana, 
deslizaba que “he visto lo que 
ha sucedido en estas jornadas 
y va a ser muy difícil que el 
Madrid se deje puntos”.  

Argumentos 
Quizás el central del Barça 
aludía, de manera indirecta, 
al choque jugado en Valdebe-
bas contra el Valencia, donde 
los ‘ché’ se quejaron de un 
gol anulado a Rodrigo cuan-
do el marcador aún era de 0-
0. Si algunos seguidores co-
menzaron a creer en la teoría 
de la conspiración, lo cierto es 
que el Real Sociedad-Real 
Madrid del pasado domingo 
alimentó más su pensamien-
to. Un penalti favorable a los 
de Zidane, un tanto anulado 
a la Real y un polémico gol de 
Benzema creaban el caldo de 
cultivo para que desde Can 
Barça se mire con lupa la ac-

tuación arbitral, especialmen-
te a aquellas decisiones que 
se toman, o no, desde la sala 
de videoarbitraje.  

Desde la temporada 2016-
2017, LaLiga no vivía una rec-
ta final tan igualada en lo que 
a la lucha por el título se refie-
re. Parece que este esprint se 
resolverá por centímetros y 
en esa carrera todo cuenta. 
Por eso, desde el Madrid han 
decidido contraatacar con 
una estadística, la que refleja 
la diferencia de horas de des-
canso entre partido y partido 
que tendrán merengues y cu-
lés hasta la jornada 35: los de 
Quique Setién, en total, ha-

brán dispuesto de 35,5 horas 
más que sus rivales para pre-
parar dichos encuentros, 
mientras que los de Zidane 
contarán, por el contrario, 
con una desventaja que supe-
ra las 95 horas. 

De este modo, con 7 jorna-
das solo por delante, el prota-
gonismo no será exclusivo de 
los jornadas; se extenderá a 
árbitros, sala VAR e incluso 
los horarios de LaLiga.

2-0
El ‘Clásico’ del Bernabéu  
daría el título al Madrid, en 
caso de empate a puntos

Resultado clave:

El destino ha querido 
que, salvo alguna excep-
ción, los rivales de Real 
Madrid y Barcelona en 
estas siete jornadas fina-
les estén inmersos en la 
pelea por algún objetivo, 
bien sea su clasificación 
para las competiciones 
europeas o bien para se-
guir en la máxima cate-
goría. 

En este último grupo 
están el Celta y el Espa-
nyol. Los ‘pericos’ recibi-
rán este domingo (22 ho-
ras) al Real Madrid con 
la certeza de que el tren 
de la permanencia cada 
vez está más lejos de 
Cornellá-El Prat. Por su 
parte, el Celta ha variado 
su rumbo en las últimas 
semanas y ha tomado 
aire en la tabla. A pesar 
de esa tranquilidad, el 

hecho de haber subido 
su nivel de la mano de 
jugadores como Rafinha, 
Aspas o Denis Suárez de-
berían preocupar al 
Barça. Por cierto, Cuadra 
Fernández y Mateu 
Lahoz pitarán en Vigo y 
Barcelona, respectiva-
mente. 

Mirando a Europa 
Igual o más emocionante 
se presenta la jornada in-
tersemanal, la 33. El 
Barça romperá el hielo 
recibiendo el martes (22 
horas) a un Atlético que 
va claramente al alza, 
mientras que el Madrid 
jugará en casa el jueves 
(22 horas) con el Getafe.

Un calendario 
muy parejo  
para los dos 
candidatos

ANÁLISIS

Messi sigue como pichichi
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GENTE 
Lloret de Mar (Selva) tindrà 
un autocinema aquest estiu 
centrat en pel·lícules de te-
rror. Els impulsors del pro-

Un autocinema ple de sustos  
i terror amb actuacions en viu

CINEMA   |  NOVETAT A LLORET DE MAR

jecte són Horror Box (crea-
dors del parc d’Horrorland) i 
Focus Experience i plantegen 
una experiència immersiva 
amb actuacions en viu du-
rant les pel·lícules. 
      AutoHorror Experience, tal 
com l’han batejat els seus 
creadors, seguirà totes les re-
comanacions sanitàries, ja 
que els espectadors miraran 

Més de 30 actors 
interactuaran amb els 
espectadors que mirin 
les pel·lícules al cotxe

Pintant més de mig 
segle de trajectòria 
feminista

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

La Fundació Miró inaugura 
el primer projecte monogràfic 
de l’artista Nalini Malani en 
un museu de l’Estat. L’exposi-
ció és el resultat del Premi 
Joan Miró que Malani va rebre 
el 2019 pel seu compromís 
amb els col·lectius vulnera-
bles, especialment les dones.

El Festival de Pedralbes es 
reinventa amb 80 concerts
David Bisbal, Ainhoa Arteta, Els Pets, Van Morrison, 
Orquestra del Liceu, Pablo López o Ara Malikian 
són alguns dels caps de cartell

FESTIVALS   |  DE JULIOL A SETEMBRE

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El Festival de Pedralbes s’ha 
reinventat per programar més 
de 80 concerts entre el juliol 
i el setembre en dues zones 
dels jardins de Pedralbes, el 
village i un escenari davant 
del Palau Reial. El certamen 
ha anunciat aquest dimarts 
més de 30 artistes que actua-
ran a l’escenari principal, amb 
un aforament de 800 perso-
nes però ampliable fins a 
1.000 en cas que les direc-
trius públiques ho permetin. 
David Bisbal, Pablo López, 
Ainhoa Arteta, Els Pets, Van 

Morrison, l’Orques-
tra del Liceu, Paco 
Ibáñez, Ara Mali-
kian, Miss Caffeina, 
Guitarricadelafuen-
te i Hombres G ac-
tuaran en un format 
“més íntim”, ha 
avançat el director 
del certamen, Mar-
tín Pérez. Els concerts aniran 
acompanyats per una oferta 
gastronòmica de restaurants 
coneguts de Barcelona. 

Homenatge a Donés 
El Fes Pedralbes, nom que ha 
adoptat la versió alternativa 
del festival i que es dedica a 
Pau Donés, acollirà concerts 

El cantant nord-irlandès Van Morrison, amb el seu inseparable barret d’ala ampla.    ACN

DELS 29 ARTISTES 
QUE ESTAVEN 

PROGRAMATS, 
HAN HAGUT DE 

PASSAR A  25

als jardins de Pedralbes de 
dimecres a diumenge des del 
9 de juliol al 12 de setembre. 
“Reinventar-se no vol dir 
perdre la identitat. No s’ha 
de perdre mai. Hem reduït 
aforaments i ens hem adaptat 
a les mesures sanitàries”, ha 
dit aquest dimarts el direc-
tor, Martín Pérez. Les entrades 

seran més barates de l’habi-
tual, i j es poden adquirir. Les 
entrades per als concerts 
principals (a les 22 h) donaran 
accés a la zona del village, 
que acollirà concerts prèvia-
ment, a les 20 h. També es 
podran comprar entrades per 
accedir només a la zona del 
village.

les pel·lícules des del seu 
vehicle, sense sortir-ne. L’au-
tocine es farà a l’aparcament 
del parc aquàtic de Water-
World i tindrà una capacitat 
màxima de 300 vehicles. Hi 
haurà una pantalla LED de 
120 m2 i un sistema d’il·lumi-
nació per crear efectes espe-
cials. Per sentir l’àudio, els 
vehicles hauran de sintonitzar 
Ràdio Lloret de Mar. A més, 
més de 30 actors es caracterit-
zaran de zombis, monstres i 
altres personatges de terror 
per espantar a tots els espec-
tadors durant el passi de cada 
film. 

Els artistes que formaran 
part del cartell del villa-
ge, que tindrà un públic 
d’unes 200 persones, es 
donarà a conèixer pro-
perament, però seran 
una cinquantena de 
grups ,43 dels quals ca-
talans.També  acollirà 
oferta gastronòmica de 
restaurants de la ciutat 
com Amélie,  Flash Flash, 
Il Giardinetto o Mr. Kao.

SHOWS EXCLUSIUS

Gastronomia 
local i música
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ADÉU AL GRUP MUSICAL TXARANGO

La formació ripollenca signa el comiat definitiu 
agraint al públic el “privilegi” d’haver pogut “escollir i 
celebrar” el seu final  Després de 10 anys sobre els 
escenaris, la banda es despedeix  amb un nou disc i 

la seva última gira, que s’allargarà fins 2021

“La vida és curta i 
volem fer altres coses”

xarango posa punt i fi-
nal a més de 10 anys so-
bre els escenaris. Una 
dècada en què han pas-
sat de tocar anònima-
ment pels carrers de Barce-
lona a congregar milers de 
persones per tot el món. 
Ara, Txarango rubrica el 

seu final amb el quart i últim àlbum, 
‘De vent i ales’ -publicat aquest diven-
dres- i una gira que s’ha vist reformula-
da pel coronavirus i que es farà l’any 
que ve.  
      La banda busca així agrair el suport 
d’un públic que els ha beneït amb el 
“privilegi” de poder escollir el moment 
de dir adéu, un comiat que certifiquen 
que és “definitiu”. “Necessitem temps, la 
vida és curta i res és per sempre. Volem 
fer altres coses i deixar espai a nous 
grups”, explica el cantant, Alguer Mi-
quel. 

Els deu components de Txarango as-
seguren que els últims anys han viscut “a 
través del grup” i creuen que han arribat 

T

a l’última parada del trajecte, 
abraçant la idea que els finals 
també “formen part de la 
vida”. “No ens hem plantejat el 
proper capítol, però sentim 
que el que havíem de viure i 
aprendre en aquest camí està 
fet”, precisa Miquel. A nivell 
personal avança que té ga-
nes de “desconnectar i viure 
en altres llocs”. 

‘Ho hem patit i gaudit’ 
Els membres del grup 
coincideixen en dir 
que Txarango ha estat 
una “eina al servei de 
la vida”, una “canoa” 
que els ha obert les 
portes a “conèixer, 
descobrir i impreg-
nar-se d’altres mira-
des al món” que, 
sense la música, els 
hauria estat “difícil 
de viure”. “El projec-
te de Txarango ha 
estat tan gran com 
l’hem somiat, no 
podem demanar 

res més. Ha estat una 
història col·lectiva, un vaixell 
molt gros que hem conduït 
com hem sabut, Ho hem gau-
dit i ho hem patit”, afegeix el 
cantant, que posa en valor la 
dificultat del “repte” que te-
nien per davant i la “molta 
exposició” que comporta.   

Segons el líder de la banda, 
la clau del seu èxit respon a 
l’esforç per tirar-lo endavant, 
combinat amb un fet fortuït 
com el d’estar “en un moment 
i en un espai adequats”. En 
declaracions a l’Agència expli-
ca que són molts els fans que 
pregunten per què ho deixen 
quan més èxit tenen. Per a 
ells, la resposta és implícita a 
la pregunta: “doncs precisa-
ment per això”. Sergi Carbo-
nell, un altre dels membres de 

LA DECISIÓ DE 
PLEGAR:“HEM 

VISCUT EL 
PROCÉS AMB 

TRISTESA”

EL NOU DISC 
TAMPOC ESQUIVA, 

COM ELS ALTRES, 
EL COMPROMÍS 

SOCIAL I POLÍTIC

LA GIRA ES 
CENTRARÀ EN 

CONCERTS A 
L’AIRE LLIURE EN 

ESPAIS GRANS

El nou treball recull 
sense dubte tot el 
llegat de la banda: 
combina el so cubà, 
les havaneres i el 
ritme del bhangra 
indi, passant per 
harmonies africa-
nes, bevent de rit-
mes viscuts en la 
gira arreu del plane-
ta i de les músiques 
“d’anada i tornada” 
que els arriben tam-
bé a Barcelona.

‘DE VENT I ALES’

Un  himne  
a la història  
de la banda

UN VIATGE DE 10 ANYS:  
Els ripollencs van iniciar el seu    
viatge cap a l’èxit l’hivern de 2010 
tocant als carrers de Bracelona.
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Txarango, ho aclareix afir-
mant que, per ells, no té sen-
tit mantenir-ho “si no és al 
100%”. “Per això ens aturem”, 
rebla. 

Resum de la seva història 
Txarango presenta un disc 
“intens però honest i sense 
pretensions”, conscients que 
serà l’últim projecte en comú. 
Un disc llarg, amb setze 
cançons -”no volíem que ens 
quedés res a l’armari”- que, 
des de l’inici, és una declara-
ció d’intencions per “empa-
quetar” la història del grup. 
Comença amb la peça coral 
‘De tot arreu’ i que situa un 
metafòric ‘És hora de tornar a 
casa’ com a epitafi. 

“Volíem que fos un espai 
per mirar enrere i celebrar la 
vida compartida”, explica Al-
guer Miquel, que reconeix 
que si giren la mirada al pas-
sat i reescolten els tres dis-
cos anteriors –’Benvinguts al 
llarg viatge (2012), ‘Som riu’ 
(2014) i ‘El cor de la terra’ 
(2017)- els semblen “records 
d’una altra vida”. 

“Hi ha hagut una evolució 
en molts sentits”, precisa Ser-
gi Carbonell durant l’entre-
vista a l’Agència, que detecta 

A L’ESPERA DE PODER SEGUIR AMB ELS PLANS CANCEL·LATS

Un dels fruits més celebrats de Txarango, el festival Clownia, es mantindrà en vistes al 2021 i ja 
han anunciat que mantindran el cartell previst per aquest any i que la crisi del coronavirus ha 
obligat a cancel·lar. El futur, però, encara és incert pel que fa el del 2022. “Cada any ens ho hem 
anat plantejant. Hem d’acabar de passar l’edició de l’any que ve i valorar què farem”, avança 
Carbonell.

El futur del Clownia i la gira de presentació

en ‘Benvinguts al 
llarg viatge’ idees in-
cipients que volien 
desenvolupar i que 
han anat trobant “el 
seu camí”. “El primer 
disc agrupava les 
sensacions de voler 
viure coses, encara 
no sabíem quines. Jo 
el sento i l’estimo 
profundament, ens 
ha fet viure les sensa-
cions més fortes de 
la nostra vida”, acla-
reix Miquel. Els més 
recents ‘El cor de la 
terra’ i ‘De vent i ales’ 
coincideixen en què 

ja els han fet des d’un lloc on 
s’hi reconeixen més. 

El nou disc tampoc esqui-
va el compromís social i po-
lític, amb lletres que fan re-
ferència al procés polític ca-
talà o la crisi migratòria, 
temàtiques de les quals Txa-
rango n’ha pres part des de 
l’inici. Amb cançons com ‘De 
tot arreu’, el grup reflexiona 
sobre el fet que formen part 
d’una comunitat “plural i di-
versa” en què ja no hi ha “un 
aquí i un allà”, i hi inclouen el 
seu particular homenatge a 
presos i exiliats.

 Segons Alguer Miquel, 
solista de la banda, hi ha 
molts grups a l’entorn 
que fa música que hi po-
sen la mateixes ganes: 
“ara ens toca deixar es-
pai, mentre toquem fem 
de tap. Quan t’apartes, 
cedeixes l’espai i hi ha 
gent molt preparada per 
ocupar-lo”.

OBRINT CAMÍ

‘És hora de deixar 
lloc als altres’
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a salido del confinamiento sin 
programa de televisión (TVE 
ha decidido prescindir del es-
pacio ‘A partir de hoy’ que pre-
sentaba), pero con nueva no-
vela en la calle y con una obra 
de teatro en su mente, que se-
guirá escribiendo durante la 
’nueva normalidad’. Máximo 
Huerta está de vuelta con las 
cosas más claras que nunca: 

de lo único que hay que preocuparse es de 
la salud, y lo único que duele de verdad es 
la muerte de un ser querido. De todo lo 
demás se aprende y nos hace más fuertes 
como personas. Por ello, hoy, justo dos 
años después, ya casi no se acuerda de la di-
misión como ministro de Cultura en junio 
de 2018 y solo le queda de aquello algo que 
no va a cambiar nunca: su lucha por defen-
der a ese sector, que tan mal lo está pasan-
do en la actualidad.  

‘Con el amor bastaba’. ¿Para todo en la 
vida sirve con el amor? 
Disfruté mucho escribiéndolo, el título sur-
gió. Es lo que quería que comunicara la 
novela, que en las peores circunstancias, lo 
único que reclamamos las personas es 
amor.  

¿Qué papel tiene el amor en tu vida? 
Es vital en todo: en el trabajo, en las afi-
ciones… Tienes que ser pasional en casa 
y fuera. Hay que poner pasión en todo lo 
que se hace.  
 
¿Y cuando las cosas se ponen difíciles? 
Acabas de perder el programa de televi-
sión que presentabas, y tuviste que di-
mitir como ministro hace dos años. 
Ninguno de esos dos momentos es com-
parable a los verdaderos momentos difí-
ciles como es la muerte de un padre. A mí 
me da absolutamente igual que hayan 
parado el programa. Llevo trabajando 
toda la vida y es una decisión de los jefes. 
Al amor de tus amigos, de tu madre o de 
tu familia te agarras en momentos muy 
duros de verdad. Ahí es donde entiendes 
dónde están los pilares de todo.  

Elio, el protagonista de tu novela, era 
diferente, algo que la sociedad castiga. 
Lo maravilloso es que haya medios de co-
municación, restaurantes o paisajes dife-
rentes. La gracia de la vida está en la dife-
rencia. En las distintas formas de ser está 
la belleza. Deberíamos disfrutar de las 
cosas y las personas que son distintas.  

¿Tú te consideras diferente? 
Todos lo somos. He llegado a la conclu-
sión de que todos tenemos una peculiari-
dad, de que todos somos únicos y de que 
todos somos raros, aunque busquemos 
ser iguales para ser aceptados.  

He visto un homenaje a los padres en la 
novela.  
Los padres son claves en esta historia. 
Hacen lo que creen que está mejor, aun-
que con las mejores intenciones, puedes 
hacer mucho daño. La familia es funda-
mental en este libro.  

Has escrito la novela entre tu dimisión 
como ministro de Cultura y la situación 

H MÁXIMO HUERTA

“Todos somos únicos,  
pero buscamos ser iguales 

para ser aceptados”
El periodista acaba de publicar ‘Con el amor bastaba’ 
(Planeta)  Ha sentido la soledad durante la primera 

parte del confinamiento  Ha aprendido que  
las cosas importantes no están en el trabajo

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

tan dura que hemos vivido con la pan-
demia. ¿Has pensado que nada es tan 
importante? 
El guion de nuestra vida no lo hacemos 
nosotros y por mucho que nos creamos 
dueños de nuestro destino, no es así. 
Nuestro destino ya viene marcado por 
circunstancias superiores y, en momen-
tos tan graves como el que hemos vivido, 
te das cuenta de lo poca cosa que eres y 
de que la salud es lo único a lo que hay 
que prestar atención en la vida.  

El mundo literario te ha vuelto a abrir 
las puertas de par en par. Quizá es que, 
a veces, buscamos un sitio donde no 
está nuestro lugar. 
A mí me gusta probar, me divierte,  y creo 
que si te lo puedes permitir, hay que ha-
cerlo, pero es cierto que la literatura es mi 
refugio, tanto como lector como escritor.  

¿Cómo has pasado el confinamiento? 
Solo y, además, en una casa sin balcones, 
con lo cual ha sido muy angustioso. En la 
última etapa me fui con mi madre porque 
estaba sola y ha perdido la visión total de 
un ojo. Necesitaba mi ayuda.  

¿Qué has aprendido? 
A hablar más, a llamar más. No creo que 
esto cambie a nadie. Los buenos siguen 
siéndolo y los malos, también.  

¿Qué opinas de las peleas que están 
protagonizando los políticos? 
Los periodistas deberíamos prestarle me-
nos atención. Sus broncas son puro artifi-
cio, teatro. Las hacen para la grada y ese 
público somos los periodistas, no los ciu-
dadanos.  

¿Has pensado en algún momento que si 
no hubieras dimitido estarías al frente 
de un sector, el de la Cultura, que va a 
ser de los últimos en salir de esta crisis? 
He estado pendiente de la Cultura como 
escritor y como consumidor, pero no he 
pensado en si yo hubiera estado allí. Lo 
que sí he pensado es en las orquestas, en 
los cantantes, en las librerías, en la gas-
tronomía… La Cultura nos sobrevive, nos 
moriremos todos y ella quedará y es la 
que habla de España. La Cultura es Espa-
ña y hay que consumirla.  

¿Qué planes tienes? 
Lo primero, irme de descanso con ami-
gos al río o a la playa. También me apete-
ce mucho escribir teatro y estoy dándole 
vueltas a una obra y, además, estoy pre-
parando ya la segunda parte de ‘Una 
tienda en París’.

“EN MOMENTOS COMO  
EL QUE HEMOS VIVIDO  

TE DAS CUENTA DE  
LO POCO QUE ERES”

“LOS POLÍTICOS SE PELEAN 
PARA LA GRADA, SU 

PÚBLICO ES LA PRENSA,  
NO EL CIUDADANO”
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l confinamiento ha pasado 
factura a nuestro pelo. La 
única hidratación casera, la 
ausencia de corte y la tran-
quilidad de saber que nos 
podíamos descuidar porque 
poca gente nos vería en un 
tiempo han hecho que aho-
ra haya que curar. No pasa 

nada. Estamos a tiempo. La experta en 
recuperación capilar de Aquarela Pelu-
queros, Valeria Costa, recomienda adop-
tar una serie de hábitos para sacar la 
mejor cara a tu pelo. ¡Toma nota! 
 

1: 
Cepilla el cabello  
todas las noches:  
Parece obvio, pero nuestra ex-
perta sabe por experiencia que 

no lo es tanto. Cepillarlo durante un 
rato antes de acostarte evita los nudos 
y lo mantiene limpio, brillante y de-
senredado. Eso sí, es importante utili-
zar un cepillo con fibras gruesas para 
evitar tirones. 

2: 
¡Hidrata tu pelo!:  
Lava tu cabello masajeando 
bien sólo la zona del cuero ca-
belludo, después aclara con 

agua fría o templada. Seca con una 
toalla de algodón y nunca frotes tu 
pelo porque cuando está mojado es 
muy sensible y se rompe con mayor 
facilidad. Usa un peine de púas an-
chas para cepillarlo y, a continuación, 
aplica una mascarilla hidratante de-
jando reposar al menos 30 minutos 
para que penetren bien todos los in-
gredientes. Aclara la mascarilla y fina-
liza el lavado con acondicionador para 
sellar la hebra. Atenta a nuestra selec-
ción de productos. 

3: 
Ojo con la temperatura  
del agua:  
Uno de los principales enemi-
gos del cabello es el agua ca-

liente porque aumenta la porosidad y 
barre los aceites naturales que tiene. 
Disfruta de tu baño caliente el tiempo 
que quieras, pero deja el pelo para el 
final. No es lo mismo someter el cabe-
llo a temperatura caliente durante un 
buen rato, que sólo durante unos mi-
nutos. Eso sí, realiza el último enjua-
gue con agua bastante fría para que la 
cutícula se cierre correctamente. 

E

Tu pelo está a tiempo
Hidratación, protección solar y cuidados extras nos 
ayudarán a recuperar los daños que ha causado el 
confinamiento  La experta capilar Valeria Costa nos da las 
claves para cuidarlo y mantenerlo en el mejor estado  En 
GENTE recomendamos algunos productos para lograrlo

RECOMENDACIONES  |  NUEVA NORMALIDAD

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) 

4: 
Protégete del sol:  
Al igual que nuestra 
piel, el cabello sufre 
las agresiones del sol 

durante todo el año, por eso 
los cuidados no deben re-
ducirse únicamente al vera-
no y mucho menos si vives 
en una ciudad donde hay 
mucha polución. Protégelo 
usando crema de peinar 
con filtro UV. La crema evita 
el frizz y ayuda a desenre-
dar la melena, por lo que 
dejará el cabello muy suave 
y manejable, al mismo 
tiempo que su factor de 
protección solar creará una 
barrera protectora contra 
las agresiones externas. 

5: 
Cuida tu  
cabello teñido:  
Los productos mati-
zantes o potencia-

dores del color son una 
buena opción para contra-
rrestar y matizar el tono en 
casa. Estos se suelen aplicar 
una o dos veces al mes para 
mantener el tono durante 
más tiempo, espaciando así 
las visitas a la peluquería. Y 
si estás pensando en pasar 
por tu salón para renovarlo, 
dale a tu melena una dosis 
de cuidados extra. Un par 
de días antes de tu cita nu-
tre tu melena en casa con 
una mascarilla de aceites 
para frenar la porosidad 
que provoca la química.

CUIDADO CON EL 
AGUA CALIENTE, 

BARRE LOS 
ACEITES 

NATURALES

CEPILLAR EL PELO 
POR LA NOCHE Y 

UNA MASCARILLA 
HIDRATANTE, MUY 

IMPORTANTES

23,90 EUROS

17,90 EUROS

4,99 EUROS 17 EUROS

4,95 EUROS

3,85 EUROS 13,20 EUROS

3,99 EUROS

5,99 EUROS 27 EUROS

10,20 EUROS 12,94 EUROS

8,85 EUROS

LUSH-9,95 13,99 EUROS

5,49 EUROS

9,95 EUROS 29 EUROS
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to del planeta. Así que, si final-
mente vas a apostar por via-
jar este verano, GENTE te 
cuenta cómo están afrontan-
do diferentes países ese bi-
nomio turismo-pandemia, a 
partir de las recomendacio-
nes de Jetcost.es.  

Mirando al exterior 
La tendencia generalizada es 
el fomento del turismo local, 
pero en este caso nos centra-
mos en los destinos que están 
apelando a iniciativas que 

transmiten seguri-
dad a sus visitantes 
o sirven como in-
centivo. En este sen-
tido destaca Sicilia, 
que ha decidido 
subvencionar la mi-
tad del importe de 
los vuelos hasta esta 
isla transalpina y, 
además, dar una 
ayuda de un tercio 
del coste de la es-
tancia en hoteles, 
hostales o cualquier 
hospedaje que es-
coja el turista.  

México también 
ha dado unos pasos 
similares. La Asocia-
ción de Hoteles de 
Cancún, Puerto Mo-
relos e Isla Mujeres, 
la Riviera Maya, Co-
zumel y la Gran 
Costa Maya acaba 

l verano ya está aquí y, de 
algún modo, la palabra va-
caciones merodea en nues-
tras cabezas con más fre-
cuencia de la habitual. Al-
gunos esperan su llegada 
con más impaciencia que 
en años anteriores después 
de la dura experiencia del 

confinamiento, mientras que otros no 
pierden de vista que el coronavirus sigue 
causando estragos en diferentes pun-
tos del planeta. Como siempre, lo con-
veniente es buscar un punto medio, 
donde la maleta guarde un hueco a la ilu-
sión, pero también a las mascarillas y los 
geles hidroalcohólicos. Al final se trata de 
seguir al pie de la letra la terna de reco-
mendaciones (distancia de seguridad, 
protección a través de las mascarillas y 
lavado frecuente de manos), ya sea en tu 
propia ciudad o en el punto más remo-

E
LA NOTA DISCORDANTE: De un modo u otro, casi todos los países están 
buscando fórmulas que sirvan como reclamo al turismo. La otra cara de la 
moneda la representan naciones como Camboya, que obliga a cada turista 
que visite este lugar a dejar en depósito 3.000 euros para test de Covid-19, 
tratamientos médicos e incluso incineración si fuese necesario.

de lanzar una campaña con el 
nombre de #VenAlCaribeMe-
xicanoX2, por la que ofrece 
descuentos importantes a to-
dos aquellos que hagan sus 
reservas para estos lugares 
con fecha tope al 15 de agos-
to: dos noches gratis por cada 
dos pagadas, estancias gra-
tuitas para hasta dos niños, 
dos días adicionales en el al-
quiler de vehículos y des-
cuentos del 20% en servicios 
como parques temáticos, 
campos de golf y spas. 

Por su parte, un destino 
más cercano, pero también 
con mucho encanto, Chipre, 
se ha comprometido a pagar 
los gastos médicos en el caso 
de que algún visitante con-
traiga el Covid-19 en la isla 
mediterránea.

HOSPITALIDAD: Con el verano instalado en el hemisferio Norte, son 
muchos los que aprovechan estas temperaturas para visitar un lugar más 
inhóspito en otra época del año: Islandia. Este país, al igual que Madeira, 
realiza pruebas gratuitas en el aeropuerto a sus visitantes.

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

TURISMO

Diversos destinos han optado por diferentes fórmulas para incentivar la 
llegada de visitantes a pesar del temor al coronavirus  Una de las iniciativas 
más llamativas es la de isla italiana de Sicilia, que subvenciona la mitad del 
coste del vuelo  Muchos países se centran en fomentar sus atractivos locales

Reclamos contra el miedo a viajar

CHIPRE PAGA LOS 
GASTOS MÉDICOS 

A LOS TURISTAS 
QUE CONTRAIGAN 

ALLÍ EL COVID-19

EN MÉXICO 
VARIOS HOTELES 

SE UNEN PARA 
OFRECER 

DESCUENTOS
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