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Com es contagia  
la desconfiança  
en les vacunes?
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D I A R I  A R A

“El moviment antivacunes és tan antic com les va-
cunes. A Occident el moviment ha crescut mentre 

hem anat desterrant les malalties infeccioses,  
i per tant som menys conscients del perill”

Les infeccions no coneixen fronteres. Les campa-
nyes d’eradicació persegueixen acabar amb malal-
ties que fa pocs anys mataven milers de persones, 
però no sempre són benvingudes. Les raons són 

diverses, segons el context i el grau d’informació.

La immunització global 400 infants
moren cada dia al món 

per no haver estat vacunats del 
xarampió. 21,8 milions de nens no 
reben les vacunes que necessiten 

Antoni Trilla 
EPIDEMIÒLEG 

 

AVUI 
EL DEBAT DE LES 

VACUNES, AL 
‘PLANETA’

Càmping + glamur = ‘glàmping’ 

FERRAN BARENBLIT 

DIRIGIRÀ EL MACBA 

El Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona ja té director: Ferran 

Barenblit, que fa anys ja havia dirigit 

l’Arts Santa Mònica 

KATE MOSS I JAMIE 
HINCE, CONFLICTE? 

El matrimoni de la ‘top 

model’ i el guitarrista 

de The Kills podria 

estar a la corda fluixa 

PER DESCOBRIR  
EL FONS DEL MAR 

Hi ha nombrosos gadgets vinculats  

al submarinisme, des de rellotges  

fins a llums passant per ulleres  

amb càmeres. Us oferim sis idees 
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HOTEL MIL ESTRELLES

QUADERN D’ESTIU

‘GLÀMPING’, LUXE 
A L’AIRE LLIURE
El càmping amb glamur, una nova 
tendència que s’imposa 

EL MACBA JA TÉ 
NOU DIRECTOR
Ferran Barenblit repensarà un 
museu que al novembre fa 20 anys

Canvi de rei o canvi republicà? 
El regidor del PP Alberto Fernández Díaz va voler col·locar ahir un retrat de Felip VI a la peanya d’on l’equip de govern  

de l’Ajuntament de Barcelona havia retirat el dia abans el bust de Joan Carles I. Colau no va aclarir si l’espai quedarà buit
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MANOLO GARCÍA

TANCANT 
LLISTES

Lluís Llach 
El cantant de Verges 

serà el número 1  
per Girona  

de Junts pel Sí 

CAP AL 27-S

Antonio Baños 
La direcció de la CUP 

aposta perquè el 
periodista sigui el 
seu cap de cartell 

Lluís Rabell 
L’activista social  

i veïnal anirà  
al capdavant de 

Catalunya Sí que es Pot

Germà Bel 
L’economista i 

exmilitant del PSC 
encapçalarà la llista 
unitària a Tarragona
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