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Por el derecho a la vivienda. Una mesa por el

Menos miel por la sequía. Apicultores de la zo-

Rescatada una mona de
Gibraltar. Una mona de Gi-

Charla sobre Fukushima
y Chernóbil. Dos liquidado-

Muestra de teatro de
éxito. Unos 26.000 especta-

Casa de colonias en la
antigua colonia. La an-

derecho a la vivienda, que
intentará poner freno y
buscar soluciones a los impagos en las cuotas de la
hipoteca se constituirá próximamente en la localidad.

na han contabilizado en un
50% las pérdidas en la producción de miel por la sequía. Se preparan para frenar
la llegada de una especie invasora, la avispa asiática.

braltar ha sido rescatada de
una terraza de Torroella de
Montgrí, donde vivía en una
jaula. El destino del macaco,
de nombre Fez, es un centro
de acogida de Bilbao.

res de Fukushima y Chernóbil, que limpiaron las zonas
de residuos tras los desastres nucleares, han explicado sus experiencias este fin
de semana en Collbató.

dores, cifra similar a la de
años anteriores, han visitado desde el jueves hasta
ayer la Fira de teatre infantil
i juvenil, que ha llegado a su
vigésimotercera edición.

tigua colonia textil de Cal
Pons, ubicada en Puig-reig,
acoge una nueva casa de
colonias de la Fundació Catalana de l’Esplai. Fue inaugurada ayer.

Ensenyen els joves a lligar per
evitar futurs maltractaments
Els adolescents aprenen a relacionar-se de forma sana analitzant pel·lícules i cançons de moda entre
el jovent, com‘Crepúsculo’ o la sèrie‘Física o Química’. Es combat d’arrel la violència domèstica
M. PARÍS
mparis@20minutos.es

20 minutos

Atacar la violència de gènere des de l’arrel. Aquest és
l’objectiu de l’Ajuntament de
Parets delVallès i l’Associació
Candela, que des d’avui ensenyaran a lligar de forma sana els adolescents del municipi per tal que no mantinguin relacions de superioritat
d’un gènere cap a l’altre.
Cada dilluns, fins al 18 de
juny, el Casal de Can Butjosa acollirà el taller per aprendre a lligar, finançat pel con-

sistori i la Diputació de Barcelona i que impartiran tècnics de Candela, associació
que des de l’any 2004 treballa
en la prevenció de la violència de gènere.
Vampirs i homes llop
Durant els tallers, dirigits a
joves d’entre 14 i 17 anys,
s’analitzaran escenes de la
sèrie Física o Química i de
pel·lícules com les de la popular saga de vampirs i homes llop Crepúsculo, on en
part es reforça la idea de la
superioritat dels homes i que

Dones objecte i perfectes
El taller incidirà en l’autoestima personal, ja que la seva manca pot donar peu a caure en relacions abusives. De fet, molts hits
musicals afavoreixen l’«objectivització» de la dona. «Si no ets
com la Beyoncé, no ets ningú. Aquest és el missatge que transmeten», assenyala Montserrat Cárdenas, amb referència als
videoclips en què les cantants apareixen guapes, primes i gairebé nues. Les noies, afegeix, poden vestir-se com vulguin, però la
roba no ha de respondre a l’«objectivització» del cos.

aquests són els que han de
protegir les dones.
També s’estudiaran les lletres de cançons d’èxit que
promouen relacions poc salu-

dables. Un clar exemple és el
del tema Love the way you lie,
de Rihanna i Eminem, però
són moltes les que, com
aquesta cançó, reflecteixen

un amor romàntic irreal, relacions de superioritat, patir per
amor, dependència...
De fet, «aquest amor
romàntic és una de les causes de per què les víctimes de
la violència domèstica no se
separen dels seus agressors,
perquè et fusiones amb la teva parella», tal com explica
a 20 minutos la tècnica de Joventut de Parets del Vallès,
Montserrat Cárdenas.
Val a dir que de les 2.703
trucades rebudes per la línia
d’atenció a les dones en situacions de violències (900

900 120), entre els mesos de
gener i març, l’1% van ser
realitzades per noies menors
de 18 anys.
Mirada crítica
Després de l’anàlisi, els joves
proposaran i simularan alternatives a les lletres de les
cançons i les escenes de cinema, i treballaran els estereotips i els rols de gènere a través de simulacions teatrals.
D’aquesta forma, els adolescents desmitifiquen idees
preconcebudes de l’amor i
aprenen a relacionar-se sense utilitzar rols que comportin relacions de superioritat
d’un gènere sobre a l’altre.
«Els donem les eines per
reflexionar i per qüestionarse el que ens ofereixen els
mitjans de comunicació», indica Cárdenas, qui afegeix
que l’objectiu és que els adolescents tinguin una visió crítica del que perceben i entenguin que es poden mantenir
relacions sentimentals sanes.

El tráfico en las autopistas FLASH
Rivalitat poc
beneficiosa La rivalitat
cae un 10% en 2012
entreTarragona i Reus
Durante el primer trimestre
de este año,la circulación en
las autopistas catalanas ha
vuelto a descender. Lo ha hecho en un 10% respecto al
mismoperiodoqueelañoanterior, ha manifestado el Servei Català del Trànsit (SCT).
El organismo está estudiando si el incremento de la
siniestralidad en las carreteras secundarias (este año se
ha registrado un 30% más de
fallecidos) tiene que ver con

el aumento de conductores
que deciden circular por este tipo de vías en detrimento
de las autopistas.
En los últimos tres años,
218 personas han perdido la
vida en autopistas y autovías
catalanas. En el resto de vías
lo han hecho 499.
Por otra parte, una persona resultó herida de gravedad
ayer, en un accidente de tráfico registrado en la N-340, a
la altura de L’Ampolla. M. L.

només beneficia Barcelona,
han alertat diferents
economistes.

Denúncia al
Constitucional

El
president del PSC al
Parlament,Joaquim Nadal,
es va mostrar ahir a favor
de recórrer alTribunal
Constitucional l’impagament per part del Govern
central a la Generalitat de
219 milions d’euros.

