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La xifra d’aturats s’ha incrementat en 61.300 persones.

ACN

LABORAL | PÁG. 8

La pandèmia
destrueix a
Catalunya
223.700 llocs
de treball
gentedigital.es

La taxa d’atur se situa en el 12,78%
i la xifra de desocupats s’enfila fins als
472.900 després del confinament
 La dificultat de trobar feina durant el
confinament dispara la població inactiva
als 2,62 milions de persones a tot l’estat

ESPECIAL | PÁG. 10

El botellón com a font de contagi

Estas
vacaciones nos
quedamos cerca
de casa

El Govern prohibeix el ‘botellón’ a Catalunya i fixa sancions d’entre 3.000 i 15.000 euros per als que ho incompleixin  El Procicat amplia les restriccions de l’àrea metropolitana a Castelldefels i Gavà per frenar la
covid-19  S’aixeca el confinament a Lleida ciutat i els sis municipis del Baix Segre que han estat tancats
des del 15 de juliol per contenir la propagació de l’epidèmia

Nueve de cada
diez familias españolas
no saldrá del país
este agosto

MESURES ANTI COVID-19 | PÁG. 4

MEDIDAS DE PREVENCIÓN | PÁG. 9

Cómo prevenir el contagio durante el calor
Para evitar sustos durante los meses de más calor, hay que seguir ciertas medidas
recomendadas por los expertos  La distancia entre personas y la desinfección son claves

OPINIÓN
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LA FRASE

“Els britànics
no ho han fet
millor que els
catalans”
Jaume Padrós
El president del Col·legi de
Metges de Barcelona ha
criticat la “hipocresia”
d’alguns països europeus
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Suspenen la gestió del govern

400 anys a degradar-se

Un 60% de les residències suspenen
l’actuació de l’administració durant la
pandèmia. El 86,3% veu insuficients els
recursos destinats per les administracions.

El Gover ha posat en marxa una
campanya per evitar l’abandonament
de les mascaretes en entorns
naturals.
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XIFRES SENSE PRECEDENTS

El mercat laboral
encara no ha tocat fons

E

l mercat laboral no ha tocat fons després de la destrucció d’ocupació
històrica de 223.700 llocs de treball
en tres mesos que mostra l’Enquesta
de Població Activa (EPA) del segon
trimestre de 2020, segons economistes
i experts en el món del trebal. El deteriorament pot empitjorar durant l’estiu tenint en compte el rebrot de contagis i els dubtes sobre com acabarà la
temporada turística. “Les dades són pitjors que les
de la crisi del 2010 i encara no hem arribat al fons”,
apunta el catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UB, Jordi García. “Ja han passat cinc mesos i en lloc d’estar en la fase inicial (de
la recuperació) tenim serioses preocupacions per
si ens tornen a tancar”, diu.
El futur de les persones incloses en un Expedient
Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) és un
dels elements que més preocupen els analistes
del mercat laboral. “Si els afectats per ERTO no
s’han reincorporat a hores d’ara, és molt probable
que molts d’aquests treballadors no tornin la feina”, preveu García, que diu que “el gran temor” dels
experts és què passarà un cop s’acabi la pròrroga
dels expedients el 30 de setembre. També serà llavors quan es podrà analitzar la repercussió de
l’absència dels milions de turistes estrangers.

La fiscalia no
dóna treva als
polítics presos

El jutjat ha suspès aquest dimecres amb efectes immediats el tercer grau
penitenciari concedit a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, després que la fiscalia hagi presentat aquest
mateix dimarts el recurs contra aquesta classificació.

EL SEMÁFORO

Whatsapp confirma
l’atac al mòbil

Puigdemont veu una
investidura digital

Homenatge escultural
al personal sanitari

WhatsApp ha confirmat
al president del Parlament, Roger Torrent,
que el seu telèfon mòbil va ser
un dels objectius de l’atac del
2019 aprofitant una errada de
vulnerabilitat el 2019.

L’expresident de la
Generalitat t ha assegurat que si a les properes
eleccions es presentés com a
candidat i el Parlament l’acabés
investint per via telemàtica,
tornaria a Catalunya.

Jaume Plensa donarà
una obra de grans dimensions a l’Hospital
Clínic perquè presideixi el vestíbul de l’edifici, en homenatge
als sanitaris. S’anomena ‘Blau’ i
fa dos metres d’alçada.

@gentedigital
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SANCIONS
El ‘botellón’
pot costar fins
a 15.000 euros
Fer “botellón” ha quedat
prohibit a tot Catalunya
des d’aquest mateix dimarts. El Procicat ha
aprovat una resolució
per la qual “es prohibeix,
per raons de salut pública, a tot el país, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via
pública i a la resta d’es.
L’incompliment d’aquesta resolució “es tipificarà
com a sanció greu”, per
la qual cosa els infractors
podran ser sancionats
amb multes d’entre
3.000 i 15.000 euros.
Aquesta nova decisió
arriba quatre dies després de l’ordre de tancament dels locals d’oci
nocturn.

S’amplien les
mesures a l’entorn
de Castelldefels
S’aixeca el confinament a Lleida i a sis municipis
del voltant, mentre Gavà i Castelldefels s’afegeixen
a les mesures de prevenció de la Covid
SALUT
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Govern ha aixecat el confinament perimetral que es
mantenia a la ciutat de Lleida
i a sis municipis del Baix Segre, segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés.
A més, es relaxen les mesures
en aquests municipis.Els comerços podran obrir sense
superar el 50% de l’aforament,
i també ho podran fer els bars
i restaurants, amb consum
només a les terrasses, que
tampoc podran superar la
meitat de l’aforament i hauran
de tancar com a molt tard a la
mitjanit. Les trobades de més
de 10 persones continuaran
prohibides.
Aquestes mesures, ha explicat, són revisables però en

LA MILLORA DE
LA SITUACIÓ
AL SEGRIÀ
PERMET AQUEST
NOU PAS
A BCN, EL
GOVERN AMPLIA
EL NOMBRE DE
MUNICIPIS AMB
RESTRICCIONS

principi està previst
que durin 15 dies.
Entre elles, a més de
l’aixecament perimetral dels set municipis, als comerços no
caldrà ja demanar
cita prèvia, tot i que
l’aforament es limita Una de les gestores covid que treballa al CAP d’Alcarràs. ACN
al 50%. A les cerimònies religioses es permet
un terç de l’aforament i a les
NOVA FIGURA ALS CAPS
piscines exteriors, parcs inEls rastrejadors del virus
fantils i equipaments esportius es podrà obrir amb un
El Departament de Salut ha
de trobar tots els contactes
50% d’aforament.
contractat 568 ‘gestors coi tallar les cadenes de transEls bars i restaurants podran obrir també al 50% però
vid’, una figura amb la mismissió del virus. A més dels
sió de buscar els contactes
‘gestors covid’, preveuen
només a les terrasses perquè
estrets d’una persona amb
contractar a curt termini
“l’aire lliure comporta menys
coronavirus, després que
uns 400 tècnics de cures
risc que els espais tancats”.
experts i ajuntaments alerauxiliars d’infermeria (TCAI)
Barcelona Sud
tessin que faltaven rastreja- per ajudar a fer les proves
D’altra banda, el Procicat ha
dors.Els gestors ja estan tre- PCR. Sobretot, aquests proampliat les restriccions de
ballant actualment als cenfessionals podran ajudar en
l’àrea metropolitana als mutres d’atenció primària
les extraccions nasofarín(CAP) amb aquest objectiu
gies.
nicipis de Castelldefels i Gavà
en l’intent de frenar els con-

tagis de la covid-19. D’aquesta manera ja són 16 les poblacions de la zona afectades, afegint-hi Sant Feliu de
Llobregat que ja tenia restriccions ordenades pel Govern
de manera individual i que
ara s’inclou en l’última ordre
del Procicat al costat dels altres 15 municipis.
Per a tots 16 el Procicat
dissenya una nova ordre de
restriccions que, entre d’altres, limita l’activitat comercial, cultural, lúdica i esportiva al 50% de la capacitat màxima dels establiments, a part
de reunions de més de10..
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Moment en que es van repartir els enunciats en el primer examen.

Els cervells que més
brillen a la selectivitat
Cinc estudiants empaten amb un 9,9 en la nota més alta
de les PAU del 2020 a Catalunya  El 94,5% d’alumnes
aproven l’accés a la universitat aquest any, dos punts
percentuals menys que el 2019
EDUCACIÓ
NÀDIA BLANCH

redaccionc@genteenbarcelona.com

Cinc estudiants han empatat
amb un 9,9 en la nota més
alta de les Proves d’Accés a
la Universitat (PAU) d’enguany. Són dues noies i tres nois,
alumnes de l’INS Antoni Pous

i Argila de Manlleu, del
Col·legi Sant Josep (Sant Sadurní d’Anoia) de l’INS Front
Marítim de Barcelona i de
l’INS Arnau Cadell de Sant
Cugat del Vallès.
D’altra banda, la qualificació més alta a Girona ha
estat un 9,8 i també hi ha hagut un empat entre quatre estudiants. A Lleida i Tarragona
la màxima qualificació ha estat un 9,7, compartides per

Accions per evitar
accidents a les escoles
Barcelona preveu iniciar el curs amb 11 entorns
escolars pacificats i arribar a 22 centres aquest
any  Es crearan 37 nous espais de joc

SEGURETAT
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona
preveu iniciar el curs escolar
amb nou entorns escolars
més pacificats i arribar a 22

centres aquest any. Aquestes
actuacions s’emmarquen en
el programa Protegim les Escoles, que va començar amb
la pacificació de l’entorn de
l’Escola Grèvol, on va morir
un infant. Així, durant el juliol
i l’agost es portaran a terme

Pau Ortega, un dels millors alumnes de les PAU. ACN

ACN

DEL TOTAL
DE 39.110
ESTUDIANTS,
UN 94,48%
HA APROVAT

quatre alumnes en cada territori. La nota mitjana global
ha estat un 6,6. Del total de
39.110 estudiant que es van
examinar a principis de mes,
el 94,48% ha aprovat, dos
punts percentuals menys que
el 2019, quan va el 96,60%.

La sorpresa d’en Pau
En Pau Ortega, alumne de
l’Institut Antoni Pous i Argila
de Manlleu, és un dels cinc
estudiats de Catalunya que
ha tret un 9,9 a les proves de
les PAU. Tot i que va prepararse les proves a consciencia
“per treure la millor nota possible”, ja que el grau al qual vol
accedir requereix una puntuació molt alta, ha assegurat
que ha estat una “sorpresa
molt bona” ser un dels cinc
millors estudiants del país.
Aquesta nota li dona via
lliure per accedir al grau de filosofia, política i economia
que imparteix la UPF. En Pau
admet que ha portat la feina

RESULTATS
Baixa el
nombre
d’aprovats
La convocatòria d’enguany comptava amb
una xifrà rècord d’inscrits, amb un total de
39.110 alumnes que van
fer els exàmens entre el
7 i el 10 de juliol, més de
5.000 més que l’any anterior. Del total, 30.838
han superat les PAU, el
94,48%, mentre que el
2019 ho van fer el
96,48%. El secretari del
Consell Interuniversitari
de Catalunya (CIC), Lluís
Baulenas, ha considerat
que la disminució no és
significativa “tenint en
compte que 5.000 estudiants més es presentaven a les proves”.

nou actuacions. El consistori
destinarà 1,3 MEUR aquest
2020 a les actuacions, que suposaran 4.352 metres quadrats guanyats a l’asfalt, cinc
carrers prioritzats per a vianants, quatre carrils de circulació menys i 37 nous espais de joc espontani.
EL 2021 està previst actuar
en una cinquantena d’escoles
més i l’objectiu és arribar a
totes les escoles el 2023.

Sortida segura
Les actuacions es basen en
tres tipus de mesures: la pacificació del trànsit, la millora

Logotip a l’entrada del carrer de l’escola Grèvol.

ACN

al dia i ha agraït que durant el
confinament poguessin fer
classes telemàtiques, de manera que va rebre un acompanyament dels professors.

Amb només 16 anys
D’altra banda, Laia Marcos,
alumna de l’INS Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, assegura que no esperava aconseguir una de les
millors notes. Tot i que admet que feia més de dos mesos que estudiava, indica que
quan aquest dimarts ha vist la
qualificació final s’ha endut
“una gran sorpresa”.
La jove, que tan sols té 16
anys perquè va fer un curs
compactat a segon d’ESO,
considera que el confinament
i les mesures de seguretat en
què s’han hagut de desenvolupar les proves no han estat
el veritable problema. “El
pitjor de la covid-19 ha estat
endarrerir les PAU i passar
un mes més de tensió”.

de l’habitabilitat i la visibilitat
de l’espai. Així, l’entrada a
l’espai pacificat se senyalitza
amb pintura de color taronja
i un logotip horitzontal específic. Als punts d’accés i de
sortida dels centres es creen
uns espais plaça amb una superfície no inferior a una circumferència de 10 metres de
diàmetre on s’hi posa mobiliari urbà per convidar-hi a
passejar i fer activitats.
També s’està implementant un programa de persones
voluntàries pel control del
trànsit en les entrades i sortides escolars.
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El TSJC permet obrir
cinemes, gimnasos i
equipaments esportius
El tribunal admet cautelarment la reobertura
a les zones amb restriccions si es compleixen
les mesures sanitàries

CULTURA
GENTE

La dificultat de trobar feina durant el confinament dispara la població inactiva.

ACN

La pandèmia destrueix
223.700 llocs de treball
Provoca un increment de 61.300 aturats en el segon trimestre
de 2020  La taxa d’atur se situa en el 12,78% i la xifra de
desocupats s’enfila fins als 472.900 després del confinament

dades no inclouen els milers
d’afectats per ERTO.
A tot l’Estat, la pandèmia
ha destruït 1.074.000 llocs de
treball en tres mesos (-5,46%),
–una caiguda que ha superat
els registres de la crisi del
2008– i ha provocat un increment de l’atur de 55.000 persones, situant la taxa d’atur
en el 15,33%.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha
autoritzat la reobertura cautelar de cinemes, gimnasos i
equipaments esportius a les
zones amb restriccions sanitàries sempre que compleixin les mesures sanitàries indicades pel Procicat. En canvi, manté el tancament de
l’oci nocturn i les restriccions
de bars i restaurants, que també havien demanat aixecar
les limitacions.
La secció segona de la sala
contenciosa-administrativa
del TSJC ha emès sis interlocutòries sobre gimnasos, cinemes, equipaments esportius, oci nocturn, i també el re-

curs presentat per l’Associació
Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, del pagès Josep Pàmies, contra l’obligació de portar mascareta. A
més, els imposa les costes del
procés, que puja a una xifra de
3.000 euros.

Oci nocturn, tancat
En canvi, els magistrats han
denegat les mesures cautelars demanades per la Federació Catalana de Locals d’Oci
Nocturn (Fecalon) i per la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm)
contra el tancament de bars
musicals i discoteques, i permet a la Generalitat presentar
al·legacions fins a les 10 del
matí del divendres 31 de juliol.

Els joves, més afectats

LABORAL
M. L.

redaccion@genteenbarcelona.com

La pandèmia de la covid-19
ha provocat la destrucció de
223.700 llocs de treball i un increment de l’atur de 61.300
persones en el segon trimestre de 2020, coincidint amb els
mesos durs de confinament.
Entre abril i juny, la taxa d’atur

a Catalunya es va situar en el
12,78% i la xifra de desocupats
es va enfilar fins als 472.900,
segons l’Enquesta de Població Activa.
Es tracta de la taxa d’atur
més alta des del quart trimestre del 2017 (12,63%) i del
nombre d’ocupats més baix
des del primer trimestre del
mateix any. Els aturats han
augmentat un 14,8% en tres
mesos i ja hi ha 41.700 treballadors sense feina més que fa
un any (+9,67%). Aquestes

L’IMPACTE DEL VIRUS | OBLIGADA A PARAR

Una de cada tres empreses
catalana s’ha vist afectada
El 8,4% dels establiments creuen que es
veuran abocats a tancar el negoci, segons
una recent enquesta de l’Idescat
Una de cada tres empreses catalanes afectades
per la crisi sanitària s’ha
vist obligada a aturar
completament l’activitat
arran de les restriccions
imposades per l’administració, segons indica

l’Enquesta de clima empresarial, publicada
aquest divendres per
l’Idescat. L’estudi apunta
que gairebé un 40% dels
negocis han tingut problemes de liquiditat,
mentre que nou de cada

A TOT L’ESTAT,
EL COVID-19
HA DESTRUÏT
1.074.000 LLOCS
LABORALS
deu han vist com disminuïa la seva facturació.
De fet, només un 5%
dels establiments enquestats reconeixen
que, durant el segon trimestre, les seves vendes
s’han incrementat.

Temps de recuperació
En aquest sentit, gairebé
tres de cada quatre empreses preveu que trigaran almenys sis mesos a
recuperar els seus ingressos, mentre que un
8,4% creuen que es veuran abocats a tancar el
negoci. A banda de la
disminució de la factu-

La destrucció de l’ocupació
s’ha repartit entre sectors,
sent l’agricultura l’únic que
registra un increment de 300
persones. El descens més pronunciat dels últims tres mesos
és el dels serveis (-180.000
ocupats), seguit de la construcció i la indústria.
La xifra més preocupant
és entre els joves: els menors
de 25 anys pateixen un atur
del 35,58%, un increment de
més de set punts en els últims tres mesos.
ració i les dificultats per
accedir a liquiditat, els
problemes més
freqüents per a les empreses durant els últims
dies han sigut l’augment
de la complexitat dels
processos , la suspensió
d’algunes activitats, l’impacte en l’ocupació o la
dificultat de disposar
d’aprovisionaments . De
cara a la represa de l’activitat, sis de cada deu
negocis tenen previst
una reorganització de la
jornada laboral , mentre
que la meitat assegura
que apostarà pel teletreball.

L’exterior del Renoir Floridablanca amb la reixa abaixada. ACN

Barcelona creix un 1%
per la població estrangera
POBLACIÓ
GENTE

L’1 de gener del 2020 hi havia
1.666.530 ciutadans empadronats a Barcelona, el que
significa un creixement del
0,98% respecte l’any anterior,
el cinquè any d’augment continuat i la xifra més alta des
del 1990. L’increment de població és generalitzat per dis-

trictes i barris, i prové de l’impuls de la població de nacionalitat estrangera, que creix
un 8,2%, mentre que la població de nacionalitat espanyola cau un 0,9%. La mitjana
d’edat és de 43,9 anys, una
dècima inferior a les dades
de l’any passat. Si bé la població s’ha incrementat en gairebé un 1%, els domicilis ho
han fet un 0,3%, fins als
664.476.

ESPECIAL VERANO 2020
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Consejos para
evitar contagios
en la época estival
La aseguradora sanitaria Cigna lanza
una serie de recomendaciones de cara
a las próximas semanas  La distancia
y la desinfección son dos de las claves
GENTE

@gentedigital

E

l verano de este año
será el más extraño
de nuestras vidas.
Debido a la amenaza del coronavirus,
todas las actividades que realicemos
durante nuestro
tiempo de ocio en las próximas semanas estarán condicionadas por el riesgo de con-

tagio. Para minimizar el peligro, la aseguradora de salud
Cigna lanza los siguientes
consejos:


Playa y piscina

Son el entorno vacacional por
excelencia. Lo fundamental
en estos entornos es acudir en
grupos inferiores a 15 personas, evitar las aglomeraciones, dejar una distancia de al
menos dos metros con el resto de bañistas (y sus perte-

nencias) y establecer un espacio de unos dos metros cuadrados a cada individuo dentro del agua. Desinfectar el
calzado o evitar el uso de gel
hidroalcohólico si se va a tomar el sol son otros aspectos
a tener en cuenta.


como aplicarse protección
solar cada dos horas y evitar
las horas centrales del día.


Reuniones sociales



Turismo

Si queremos conocer lugares
nuevos, es preferible decantarse por destinos que tengan espacios al aire libre y
poca masificación, así como
seguir las indicaciones de las
empresas organizadoras.

Al aire libre

Está demostrado que la vitamina D ayuda a reforzar el
sistema inmune y puede ser
una buena aliada a la hora
de combatir enfermedades
como la Covid-19. Por este
motivo es aconsejable que,
después de meses de confinamiento, se estimule su producción tomando el sol, aunque tomando precauciones

Viajes

A la hora de moverse, el vehículo particular es lo más recomendable, sobre todo si se
viaja con la familia. En caso de
tener que ir en avión, tren o
autobús, hay estudios que señalan que lo más seguro es
ocupar un asiento con ventanilla para tener menos contacto con el resto de viajeros.

Los expertos aseguran que
los encuentros con familiares y amigos son uno de los
mayores focos de rebrotes.
Por este motivo es imprescindible guardar la distancia
social y llevar mascarilla, además de no compartir los platos ni el resto de elementos de
la mesa. Se recomienda utilizar objetos desechables.


9



La prevención será una constante este verano

Aire acondicionado

Los expertos recomiendan la
ventilación natural pero, si
no es posible, habrá que alejarse lo máximo del aparato,
limpiar los filtros y procurar
que haya una recirculación a
aire 100% exterior.
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PLANES | PREFERENCIAS A LA HORA DE VIAJAR

ganizar un viaje en
dos aspectos principales: por un lado,
en que necesitan invertir más tiempo en
revisar todo a fondo
y, por otro, en que
si hubiera alguna
actividad que deseasen contratar, lo harían antes de ir, en
lugar de improvisar
cuando ya se encontraran en el destino.

Nueve de cada diez
familias se quedarán de
vacaciones en España

Es la principal conclusión del estudio realizado por la
iniciativa #EnFamiliaPorEspaña  La mayoría optarán
por destinos turísticos ubicados dentro de la península

Masificación

POR JAIME DOMÍNGUEZ(@JaimDominguez)

A

unque era algo esperado, hacía falta corroborar con datos
la idea de que la mayoría de
los españoles elegiría destinos nacionales para pasar las
vacaciones veraniegas más
extrañas de la historia reciente de nuestro país. El ‘Estudio
sobre hábitos turísticos de
las familias viajeras para la temporada
2020’, realizado por la iniciativa #EnFamiliaPorEspaña señala que nueve de
cada diez unidades familiares (el 91%)
pasarán su tiempo de descanso sin salir de nuestras fronteras, mientras que
solo el 9% se decantará por
destinos extranjeros.
La península es la opción
LAS ESCAPADAS preferida
para el 64%, el 23%
CORTAS SE se decanta por viajar a Bao a Canarias y el 22%
IMPONEN ESTE leares
prefiere no salir de su propia
AÑO A LOS comunidad autónoma.

VIAJES LARGOS

LA PISCINA Y LAS
ACTIVIDADES
PARA LOS NIÑOS
MARCAN LAS
PREFERENCIAS

Tendencias
Otra tendencia que deja clara el informe es la intención
de hacer una o varias escapadas de corta duración (59%)
en lugar de los viajes largos,
que eran predominantes en
otros años. “Se opta por este
formato de viajes cortos por-

TURISMO | DESTINO AL ALZA

Los alojamientos rurales
harán su particular ‘agosto’
La crisis sanitaria ha revalorizado las casas
aisladas y equipadas con piscina  En algunos
casos tienen todo su calendario ocupado
A pesar de que la crisis
sanitaria provocada por
el coronavirus se ha cebado de manera especial
con el sector turístico nacional, hay un tipo de
destino que se ha visto
‘beneficiado’ por las ac-

tuales circunstancias. Se
trata de los alojamientos
rurales que, a diferencia
de los hoteles o de los
apartamentos situados
en zonas de costa, ofrecen a sus huéspedes la
posibilidad de pasar sus

TRANSPORTE
El tipo de destino provoca
que el coche particular
sea el medio favorito
(respuesta múltiple).

89%
Coche

28%
Avión

9%

Autocaravana

6%
Tren

4%
Barco

vacaciones en lugares
provistos de todo tipo de
comodidades y sin necesidad de tener contacto
con otras personas.
Los grupos formados
por grandes familias y
amigos son los que más
han buscado a lo largo de
los últimos meses este
tipo de casas, valorándose especialmente los alquileres íntegros y equipamientos como piscinas
y jardines con barbacoa.

Poco habitual
Este auge se deja ver en
las reservas, ya que mientras los empresarios hote-

Los destinos nacionales serán los más demandados

que permiten una mayor flexibilidad, decidir sobre la
marcha y no tener cierto miedo al hecho de no poder viajar si ocurre un imprevisto
personal o ajeno, por ejemplo,

leros se lamentan de las
bajas cifras de ocupación
en sus establecimientos,
la mayoría de las casas
rurales tienen casi completo su calendario, algo
que no era muy habitual
en julio y agosto.
De hecho, en una reciente entrevista, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo,
Gloria Guevara, señalaba
que “el turismo rural sin
duda será un componente importante para la
reactivación de la industria en el corto plazo”, antes de que vuelvan los visitantes extranjeros.

si se obliga a hacer cuarentena en el destino”, explican los
responsables del estudio.
Un 80% de familias viajeras piensan que la pandemia
va a cambiar su forma de or-

Alojamiento rural

Para un 75% de encuestados el principal requisito para la
elección del destino
es que esté poco masificado. “En este
sentido, existe cierta
preocupación por si
este año aquellos lugares que tradicionalmente estaban
más vacíos serán los
más masificados y
viceversa, por lo que
las familias tienen
sus reservas a la hora
de elegir”, comentan
desde la organización.
El tipo de alojamiento en el 31% de
los casos será el hotel, seguido de las
casas rurales (24%) y
el
apartamento
(22%). En relación a
las medidas de prevención que podrían
llegar a condicionar
la estancia, se considera muy relevante
el hecho de no poder disfrutar de la
piscina y otras zonas comunes
cómodamente (80%). Para un
23% lo es también el hecho de
que los espacios específicos
para los niños estén cerrados.
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Messi solo lleva dos
tantos en esta edición
de la Champions

un centro del campo que sigue tambaleándose, y sobre
todo los fantasmas de Roma
y Liverpool pesan en un ambiente enrarecido, ya que la
situación con Arthur, que tiene pie y medio en la Juventus
y al que el club le ha abierto
expediente, y el hecho de jugar sin público harán, sin
duda, que el partido del sábado 8 de agosto (21 horas) no

2015

La última alegría:

Esa fue el último título del
Barça, con Luis Enrique
como técnico

6

La gran amenaza:

El belga Dries Mertens es el
máximo goleador en Champions e histórico del Napoli

H

ace un par de años el Barça se
presentaba ante su afición
en el Trofeo Joan Gamper,
con Messi dejando una promesa ilusionante: “Haremos
lo posible para lograr esa
copa tan linda”. El conjunto
azulgrana no se cansaba de
ganar Ligas y Copas del Rey,
pero los vasos comunicantes del vaso aéreo ejercen un influjo incuestionable;
mientras el Real Madrid ansiaba tener
una regularidad que le permitiera pelear
por el torneo doméstico, los azulgranas
soñaban con reeditar los éxitos de hace
unos años en el concierto europeo.
Con una pandemia por medio y un
decepcionante rendimiento en la Liga
Santander tras el confinamiento, el Barça
ha dilapidado sus opciones en los dos
torneos que, en los últimos años, más satisfacciones le habían dado. A cambio,
tiene la posibilidad de llevar una nueva

FÚTBOL | CHAMPIONS LEAGUE

Billete para Portugal...
o para las vacaciones
El Barça se juega su futuro europeo a una sola
carta  Será el sábado 8, ante un Napoli obligado
a marcar tras el 1-1 de la ida  En el caso de pasar,
los de Setién podrían verse con el Bayern
POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

FÚTBOL | ‘PLAY-OFF’ DE ASCENSO

Alegría para el Sabadell, decepción para el filial azulgrana
El cuadro arlequinado se impuso al Barça B en
una de las dos finales  De la mano de Antonio
Hidalgo regresa a Segunda cinco años después
Cinco años después de su
última presencia y tras un
lustro muy complicado,
el Sabadell ya es equipo
de la Liga SmartBank,
tras superar en el partido
definitivo del ‘play-off’ de
ascenso al Barcelona B.
La situación actual
provocada por el corona-

virus ha hecho que esta
promoción tuviera un
formato muy peculiar y
diferente al de años anteriores, con los implicados
jugándose el pase a un
solo partido y lejos de sus
aficionados. A pesar de
estos incovenientes y de
empezar la final con un

‘orejona’ a sus vitrinas. Como
si de un Mundial se tratara,
los pupilos de Setién están a
tiro de cuatro partidos de lograr la ansiada Champions,
pero que el camino sea más
corto no significa que por ello
sea más sencillo.

Partido a partido
Para empezar, el Barcelona
debe resolver su eliminatoria de octavos de final ante el
Napoli, un equipo que ha mejorado de la mano del visceral Gennaro Gattuso y que ya
levantado un título este curso, la Coppa de Italia, nada
menos que frente a la Juventus de Turín.
A pesar del 1-1 de la ida,
las bajas de Busquets y Arturo Vidal, dos de los pilares en

tanto en contra de Monchu, el cuadro arlequinado logró dar la vuelta al
marcador para hacerse
con uno de los dos billetes que quedaban por repartirse, el otro fue para
otro histórico el Castellón, que jugó la otra final
frente al Cornellá, poniendo de manifiesto el
alto nivel competitivo
que había en el Grupo III
de la categoría de bronce.

Nombres propios

Los jugadores, durante la celebración en Marbella

Con un hombre que conoce bien la casa sentado
en el banquillo, Antonio
Hidalgo, y un bloque muy

sea uno más.
Si el Barça es capaz de superar este escollo, ya podría
pensar en la fase final que se
celebrará en Portugal, donde el sorteo quiso que su hipotético cruce de cuartos (ya
a partido único) tenga como
probable rival a un Bayern
Munich que goleó a domicilio en la ida al Chelsea (0-3) y
que, además, ha demostrado en el tramo final de la Bundesliga que sus problemas de
comienzos de temporada han
quedado agua de borrajas.
En ese mismo lado del
cuadro podría pasar de todo,
desde un ‘Clásico’ en semifinales (aunque el Madrid debe
remontar un 1-2) hasta un
choque con morbo frente al
City de Pep Guardiola.

competitivo, el Sabadell
dejaba con la miel en los
labios a un Barça B que
presentaba una de las
mejores hornadas de los
últimos años, incluso con
las ausencias de Ansu
Fati y Riqui Puig, ya habituales en el primer equipo.
En el plano individual,
hay que destacar la figura
del guardameta Ian
Mackay, clave en las tandas de penaltis ante Atlético B y Cultural Leonesa,
o al punta Néstor Querol,
autor de dos goles muy
importantes en este histórico ‘play-off’.
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DEBORAH FELDMAN | ESCRIPTORA

“Vaig escriure sabent
que era l’únic que em
duria la llibertat”
L’autora d ‘Unorthodox’ revela el seu tràngol fins
aconseguir fugir d’una comunitat jueva  Columna publica
en català la impactant història de la fugid  L’obra triomfa
convertida en una sèrie a Netflix
ENTREVISTA DE L. M. (redaccion@genteenbarcelona.com) | FOTOS DE ACN

‘U

northodox’, el llibre de Deborah
Feldman en el qual
es basa la sèrie
homònima de gran
èxit a Netflix, arriba
a les llibreries en català (Columna) i
castellà (Lumen)
aquest dijous. Les revelacions de
l’autora sobre el seu tràngol fins
aconseguir fugir –embarassadad’una comunitat jueva ultraortodoxa a Nova York han sacsejat milers
de lectors des del 2012, quan va publicar la història. Igualment impactant és escoltar Feldman afirmar que
si no hagués estat per l’eco de la novel·la no hauria guanyat la custòdia
del seu fill, i que per això la va escriure a corre cuita, mentre ultimava la fugida i fins poc després d’aterrar a Berlín, on segueix vivint. Un fill, afegeix,
sense el qual no sap si hauria sobreviscut a aquest gran sotrac vital.
“Vaig escriure el llibre amb la pressió
de saber que era l’únic que em portaria
la llibertat”, ha recordat Deborah Feldman aquest dimarts en una roda de
premsa virtual amb motiu de la publicació de la seva novel·la en castellà i català.
L’autora del llibre ‘Unorthodox. L’escandalosa història de com vaig abandonar
les meves arrels hassídiques’, que enguany ha estat objecte d’una
celebrada sèrie de quatre epia Netflix, te molt clar
PUBLICA EL sodis
que sense l’escàndol i el ressò
LLIBRE DE que va tenir la publicació,
MEMÒRIES QUE poc després d’aterrar a Berlín,
seva família de Nova York
VA INSPIRAR LA lahauria
acabat obtenint la
SÈRIE DE NETFLIX custòdia del seu bebè.
Està força convençuda
que si hagués estat així, potser
EL FET DE SER hagués acabat seguint el camí
MARE VA SER del suïcidi que, segons expliDECISIU A L’HORA ca, han pres altres dones jueque van tenir menys sort
DE DECIDIR LA ves
en el seu intent de fugida i
FUGIDA supervivència fora d’aquestes
comunitats ultra religioses.

LA NOVA REALITAT

Una fugida que
abans era en
compta-gotes
Avui ja es compten per
“milers” els homes (sobretot –”ho tenen molt
més fàcil”-) i dones que
abandonen aquestes comunitats, però una dècada enrere no eren més
de “40 o 50”, recorda
l’autora. El sentiment de
buidor, soledat i despossessió dels qui ho
aconsegueixen, sovint
no és fàcil de suportar,
explica. El seu llibre va
motivar que altres s’atrevissin a sortir d’aquests
entorns. Però Deborah
Feldman no se’n sent del
tot responsable, i prefereix parlar bàsicament
del “fenomen que genera el fenomen”.

“El que llavors pensava que
era una desavantatge, una
càrrega, es va convertir en la
meva benedicció. I atribueixo
al meu fill haver sobreviscut
aquell període”, assegura.

Història aclaparadora
Al llibre Feldman relata la
seva pròpia història: la d’una
jove perduda en el sí d’una
comunitat ultraortodoxa, dins
la qual ja era en certa manera mal vista perquè la seva
mare també n’havia fugit (un
cas excepcional, aleshores), i
que després de contraure matrimoni i ser pràcticament
forçada a quedar-se emba-

VA PATIR LA FÚRIA
DE LA COMUNITAT
ORTODOXA AMB
DIFAMACIONS A
LA SEVA PERSONA
SI NO HAGUÉS
ESCAPAT, ‘HAGUÉS
ACABAT SEGUINT
EL CAMÍ DEL
SUÏCIDI’

rassada, decideix escapar.
Però la seva història és també
la de la supervivent que ha
estat capaç de refer-se
d’aquesta sortida d’un món
absolutament tancat i començar una nova vida amb la
sensació de ser “una closca
buida”.
El que sí s’apunta com a
mèrit exclusiu és la reacció
furiosa que va tenir la comunitat ultraortodoxa arran la
publicació de la novel·la.
“Vaig creuar una línia, em
vaig convertir en el dimoni
per ells”. Especialment, raona,
perquè l’autora del relat era
una dona

ESPECIAL VERANO 2020

14

DEL 31 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2020 | GENTE

RECOMENDACIONES

Una fotografia d’Ismail Ferdous a l’exposició.

ACN

El mal de Corcira

Sobre las luces
de Chicago

¡Maldito
granjerito!

Una semana
en Nueva York

Lorenzo Silva

Patricia A. Miller

Rose B. Loren

Louise Bay

EDITORIAL DESTINO

EDITORIAL VERSÁTIL

EDITORIAL ZAFIRO

EDICIONES PÀMIES

El autor madrileño recupera la serie Bevilacqua
y Chamorro para adentrarse en un terreno conocido por muchos: la
lucha contra ETA en el
País Vasco.

Las vidas de Tyler Gallagher y Alice Jane
Lynch vuelven a cruzarse diez años después,
cuando ella regresa a
Chicago a causa de la
muerte de su padre.

Una chica de ciudad que
llega a un pequeño pueblo de Asturias para ejercer como veterinaria.
Este punto de partida
inicia una trama con mucha tensión sexual.

Anna huye de Londres
para vivir en Nueva York
unas vacaciones que sirvan para recomponerse
de una ruptura sentimental. Todo cambiará
al conocer a Ethan.

La casa del azúcar

El destino
de Elisabeth

Los Borbones
y sus locuras

María Cristina:
reina gobernadora

Ángeles Gil

Laura Frantz

César Cervera

Paula Cifuentes

EDICIONES B

LIBROS DE SEDA

ESFERA LIBROS

EDITORIAL ARIEL

Aragón, comienzos del
siglo XX. Manuela, una
joven que trabaja como
sirvienta, trata de reescribir su destino, aunque
para ello tenga que sortear intrigas familiares.

La ascendencia escocesa
de la autora permite que
se adentre en una historia donde una joven es
abandonada por su prometido y acusada de ser
una espía británica.

¿Quién dijo que la divulgación histórica era aburrida? El abulense César
Cervera publica una crónica de los Borbones salpicada con anécdotas y
extravagancias.

Esta biografía narrada
recrea por primera vez la
agitada vida de una mujer que gobernó contraviniendo la imagen de la
reina piadosa, honrada y
sumisa.

MOSTRA DEL NATIONAL GEOGRAPHIC

L’evolució del paper
de la dona
L’exposició ‘Women, un siglo de cambio’
inclou una cinquantena de fotografies
i es pot visitar fins a l’11 d’octubre
L. M.

National Geographic
presenta a Barcelona
una exposició amb les
dones com a protagonistes. S’hi mostren una
cinquantena d’imatges
que retraten com ha
evolucionat al llarg d’un
segle el paper de les dones, totes de diverses
cultures, i com se les ha
fotografiat.
‘Women, un siglo de
cambio’ es pot visitar al
Reial Cercle Artístic de
Barcelona fins a l’11
d’octubre. La fotoperiodista i comissària de l’exposició, Marisa Flórez,
ha seleccionat 50 fotografies que “ofereixen
una crònica global de
les vides de les dones a
través de l’arxiu fotogràfic de National Geographic”.
L’exposició, ha explicat Marisa Flórez, es divideix en sis seccions
dedicada a una qualitat
de les protagonistes de
la foto: alegria, bellesa,
amor, saviesa, fortalesa
i esperança. Flórez ha

manifestat que ha intentat construir un relat directe i un fil conductor
present en tota l’exposició: “Són dones blanques, de color, madures,
adolescents, riques, pobres, però que aconsegueixen mostrar què
senten, com es relacionen, què els hi agrada,
què els fa sentir i com
riuen, ploren i estimen”.

Les més populars
Hi ha moltes fotografies
que criden l’atenció i ha
admès que és difícil destacar-ne una, tot i que
hi ha la popular fotografia d’una nena afgana
de 12 anys en un camp
de refugiats durant la
guerra d’Afganistan realitzada per Steve McCurry i la fotografia feta a la
mateixa persona, anys
després. A l’exposició hi
ha les dues fotografies.
Tot i això, totes les
imatges de la mostra “tenen molt de fons, comuniquen molts valors, patiments, alegria i també
bellesa”.

GENTE

@gentedigital

D

icen que el miedo
es libre. Esa emoción se manifiesta
de una manera
más aguda este verano de 2020 a
causa del coronavirus, una pandemia que condiciona las vacaciones de muchos. Algunos
prefieren quedarse en casa,
mientras la mayoría busca
un destino donde no se produzcan aglomeraciones.
De uno u otro modo, hay
una buena noticia: existe la
posibilidad de viajar sin riesgo alguno. Y sí, esa alternati-

CULTURA | LITERATURA

Los libros siempre
caben en la maleta
Estas son algunas de las novedades
más destacadas que han llegado a
las librerías en los últimos meses  El
tiempo libre en el periodo vacacional
puede ser ideal para engancharse
a una buena historia novelesca

va ya existía antes de que la
Covid-19 formara parte de
nuestra realidad. Con tanto
tiempo libre por delante, las
excusas para sumergirse en
una gran historia literaria se
convierten en papel mojado.

Variedad
En esta ocasión, la selección
que hacemos en GENTE abarca diferentes géneros. Desde
novelas históricas que abordan las locuras de los Borbones o la curiosa biografía de
María Cristina, hasta el esperado de la sueca Camilla
Läckberg, que firma ‘Mujeres que no perdonan’. Como el
verano es una estación proclive para el amor, no falta la novela romántica.
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¿Quién eres?

Costa azul

¿Nos conocemos?

Megan Maxwell

Mamen Sánchez

Caridad Bernal

EDITORIAL ESENCIA

EDITORIAL ESPASA

EDITORIAL HQN

La escritora nacida en
Alemania se ha consagrado como una de las
referentes en la novela
romántica. Su última entrega deja una moraleja
vital importante: el miedo nos aleja de alcanzar
nuestros sueños.

Tras éxitos como ‘Gafas
de sol para un día de lluvia’, Mamen Sánchez
ambienta su última creación en la Bélgica de
1956, donde el primer
ministro del país acabará
perdiendo la cabeza por
una mujer intrigante.

El tópico de que el amor
puede con todo se ensalza en una historia donde,
a priori, debería predominar el odio. Una enfermera, las playas de Dunkerque y una Guerra
Mundial son los ingredientes.

Buscando esposa

Trilogía de
Santa Manuela

Mujeres que
no perdonan

Julia Quinn

Sylvia Herrero

Camilla Läckberg

EDITORIAL TITANIA

EDITORIAL PLANETA

EDITORIAL PLANETA

Un nuevo capítulo de la
saga Bridgerton pone al
lector frente a un dilema
sobradamente conocido: dejarse llevar por los
sentimientos o por la razón a la hora de escoger
pareja. La novela ha sido
finalista de dos premios.

‘Cómo casarse en Santa
Manuela’, ‘Londres te espera’ y ‘Tienes una cita’,
componen una coleccción que ahora se puede
adquirir en un estuche.
En estos libros se pone
de manifiesto que la
unión hace la fuerza.

Los fans de la novela negra están de enhorabuena. La autora sueca saca
a relucir su mejor faceta
para contar cómo tres
mujeres que no se conocen entre sí se rebelan
ante el sometimiento de
sus respectivos maridos.
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ANIMALISTES
I TAURINS ES
CONTINUEN
ENFRONTANT
PELS CORREBOUS
LA VOTACIÓ DEL
28 DE JULIOL
DEL 2010 VA
ESTAR MARCADA
PER LA INCERTESA
ELS TAURINS
RECLAMEN
LLIBERTAT PER
ASSISTIR A UNA
ACTIVITAT LEGAL

La plataforma Prou va lliurar al Parlament 180.169 signatures.

mostrar diversos estris que
es fan servir a les corrides,
com banderilles i estocs. També va ensenyar una espasa,
amb què “s’aconsegueix que
el brau mori ofegat per la
pròpia sang”, va dir.
El filòsof Jesús Mosterín va comparar la
tauromàquia amb el
maltractament a les
dones i els segrestos, i va negar l’argument que els toros s’han de respectar perquè són una
tradició. “Totes les
salvatjades i barbaritats del món són
tradicionals on es
practiquen”, va afirmar.

FIRMA FOTO / GENTE

HISTÒRIA D’UNA CRUELTAT

Deu anys després de
la prohibició dels toros

Retorn dels toros?

El TC va aixecar el veto el 2016, i animalistes i taurins
discrepen sobre el suport d’un possible retorn de les
corridesa  Continua pesant que els correbous en
quedessin al marge de la proposta
POR M. L. redaccion@gentenbarcelona.com

“A

vui s’acaben cinc segles de crueltat”. Així
s’expressava la membre de la plataforma
‘Prou’ Elena Escoda
el 28 de juliol del 2010,
minuts després que el
Parlament prohibís les
curses de braus. Deu
anys després de la intensa discussió que
va dividir grups parlamentaris i que va
aixecar expectació internacional, animalistes i taurins es continuen enfrontant, ara pels correbous.
Mentre que els defensors dels drets
dels animals defensen “un futur de Catalunya lliure de maltractament animal”,
els seguidors de la tauromàquia criden

a “respectar” les tradicions i
reclamen “llibertat” per assistir-hi. El per què no es van
incloure els correbous a la
tramitació parlamentària encara pesa deu anys després
d’una prohibició anul·lada
pel TC el 2016. Els animalistes demanen que “s’eliminin
totes les subvencions” municipals a aquests espectacles.

Els arguments
Els favorables a prohibir l’espectacle taurí van defensar
la seva posició al·legant el
“maltractament animal”. El
científic Jorge Wagensberg va

ELS CORREBOUS, ENCARA A DEBAT: Els animalistes demanen que “s’eliminin totes les subvencions” municipals a aquests
espectacles, que “moririen per si sols sense aquesta forta injecció
econòmica”. També reclama que el Parlament hauria de prohibir
també els correbous “en aquesta legislatura o la següent”.

Tot i admetre que la
decisió del Parlament del 2010 ja no
és vàlida i que els toros podrien tornar,
Gascón diu que el fet que ja
faci nou anys de l’últim espectacle ha fet “assegurar i
reafirmar aquesta voluntat
política i social”. Preguntada
sobre si hi hauria negoci per
organitzar noves corrides, la
regidora de Cs a l’Ajuntament
de Barcelona, Marilén Barceló, que va intervenir en comissió fa deu anys per defensar les corrides evitar posicionar-se i suggereix que els
impulsors tindrien dificultats
per aconseguir autoritzacions.
La Monumental, l’última
plaça en funcionament, és
propietat del Grup Balañá,
mentre que grups taurins van
intentar celebrar-ne una a
Olot el 2019, però l’Ajuntament els va negar el permís.
De moment, el retorn no
sembla proper.

