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CONFINATS
El relat de 100 testimonis
de la quarantena de la Covid-19
100 mirades sobre una mateixa crisi
sanitària, social i econòmica
Pròleg de Xavier Bosch
Confinats no és un llibre buscat ni planificat. A l’inici del confinament per la Covid-19, l’autor va anunciar a través de les
xarxes socials la decisió d’obrir de bat a bat el seu bloc particular perquè tothom que volgués hi compartís com vivia, què
pensava i què sentia durant aquells dos mesos que tots ens
vam quedar a casa.

@j os e pmva l l e s
(Barcelona, 1967)

Santcugatenc per lliure elecció. Exerceix professionalment com a
periodista de proximitat, a Sant Cugat, entre 1991 i 2019, dirigint el Diari de Sant Cugat, el TOT Sant Cugat i el Món Sant
Cugat. L’apassiona el món de la comunicació. És cofundador de
l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de Sant Cugat i
assessor de Catalònia Fundació Creactiva.
El 2015 publica el seu primer llibre, Polítics a la carta, un
intens experiment sociogastronòmic que li agradaria tornar a
repetir. El 2017 rep el guardó internacional Paul Harris del Rotary
Club Sant Cugat en reconeixement a la seva trajectòria.
Optimista per vocació, és un emprenedor que sempre mira
endavant, inquiet i pencaire, a qui li agrada escoltar i teixir complicitats en qualsevol àmbit de la vida. El podeu trobar en un
teatre (de vegades a l’escenari), en una sala d’art, a la presentació
d’un llibre, ballant sardanes o el «Paga-li, Joan»… o redescobrint
racons de la seva ciutat.
Des del 15 de juny de 2019 és regidor de Junts per Sant
Cugat, formació política que està a l’oposició malgrat haver guanyat les eleccions.

Així va néixer aquest llibre, que reuneix 99 reflexions i una
entrevista a una infermera. Hi trobareu articles de metges,
artistes, periodistes, mestres, escriptors, advocats, galeristes,
polítics, historiadors, botiguers, estudiants, jubilats, esportistes, autònoms, representants de la cultura popular, emprenedors...
Josep M. Vallès, impulsor d’aquestes 100 mirades escrites en
període de confinament, cedeix els drets d’autor a la investigació de la Covid-19 (Fundació de la Marató de TV3).
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