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Al Baix Llobregat i l’Hospitalet hi
ha més de 1.800 hectàrees de
boscos i camps que poden ser ur-
banitzats per fer-hi pisos, cases i
polígons industrials. Així ho
diuen les dades recollides per les
diferents entitats i plataformes
que defensen el territori. Fins ara,
cadascuna d’aquestes feia actes i
manifestacions als seus munici-
pis i protestava als seus ajunta-
ments de manera individual.
Però veient les bones expe-

riències d’altres zones, com per
exemple el cas de SOS Costa
Brava, que ha aconseguit que la
Generalitat freni la construcció
de més de 15.000 nous habi-
tatges a diferents municipis de

la costa gironina, s’han decidit
a unir esforços i crear una sola
plataforma. Així és com ha nas-
cut SOS Baix Llobregat-L’Hos-
pitalet.

FRENAR NOVES CONSTRUCCIONS
En el manifest que han firmat la
trentena de col·lectius i entitats
que han impulsat aquesta nova
plataforma, els diferents movi-
ments socials reclamen una mo-
ratòria de dos anys per aturar
qualsevol obra o projecte urba-
nístic en terrenys que, actual-
ment, siguin d’ús agrícola o fo-
restal.
A més, reclamen un procés

participatiu ampli on tots els
ciutadans i ciutadanes de la co-
marca puguin decidir quin mo-
del urbanístic i territorial volen
per al Baix Llobregat i l’Hospi-
talet. Durant la presentació de la

plataforma, que es va fer dijous
12 a la Colònia Güell de Santa
Coloma de Cervelló, una de les
zones afectades per aquests pro-
jectes urbanístics, els portaveus
de l’entitat van considerar que el
procés participatiu que ha fet els
últims mesos l’AMB és “insufi-
cient” i que no ha tingut en
compte les entitats ecologistes i
de defensa del territori, amb qui
“no han volgut parlar”.

REPENSAR UN MODEL CADUC
Des de SOS Baix Llobregat-
L’Hospitalet creuen que cal re-
considerar el Pla Director Ur-
banístic (PDU) metropolità per
“definir un nou model urbanís-
tic” que deixi de veure l’habitat-
ge com un negoci i passi a ser “un
dret social”.
En aquest sentit, consideren

que no té cap lògica que hi hagi

la previsió de construir, com a
mínim, 70.000 nous habitatges
a la comarca quan, segons les úl-
times dades publicades per la
Generalitat, hi ha 31.000 pisos
buits. Per això demanen que,
abans de construir nous barris,
des de les institucions s’aposti
per crear un parc públic d’ha-
bitatge que renovi els immobles
i els barris degradats i que els
primers passin a ser de lloguer
social.
A més, des de l’entitat re-

marquen que tots aquests pro-
jectes es basen en el Pla General
Metropolità aprovat el 1976 per
les autoritats franquistes, en una
lògica “molt diferent” on no es te-
nia en compte l’impacte al terri-
tori i només es buscava el “crei-
xement a qualsevol preu” i que
ara té una “greu afectació sobre
el territori”.

BUSCAR SUPORTS
A banda del manifest, la nova pla-
taforma ja ha presentat diverses
al·legacions als diferents plans ur-
banístics locals que rebutgen i al
PDU de l’AMB amb l’esperança
que les institucions facin alguns
replantejaments. A més, quan
acabin les ordres de confina-
ment imposades per la crisi del
coronavirus, organitzarà diversos
actes i activitats per tal de donar-
se a conèixer i aconseguir que
més entitats i persones se sumin
al moviment.
L’entitat també vol mantenir

reunions i trobades amb ajunta-
ments, la Diputació de Barcelona
i el Govern de la Generalitat per
tal d’arribar a acords que re-
dueixin els plans que pretenen ur-
banitzar més de 1.800 hectàrees
d’una zona que ja té “el 60% del
seu territori sota el ciment”.

Salvar un territori enperill
» Una trentena d’entitats s’han unit per impulsar la plataforma SOS Baix Llobregat - L’Hospitalet
» Volen protegir dels projectes urbanístics els terrenys naturals i agrícoles que queden al territori 

Els portaveus de la plataforma durant la presentació i un mapa amb tots els projectes urbanístics que afecten el Baix Llobregat i l’Hospitalet. Fotos: Pau Massip Martori

Pau Massip Martori
L’HOSPITALET
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Tribuna

per Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet

Una crisi nova i excepcional

Vivim un moment del tot excepcional,
en plena alerta per evitar la propaga-
ció del coronavirus – Covid-19. Una si-
tuació que ha trasbalsat la vida de tots
nosaltres i la manera de relacionar-
nos. Com a Ajuntament, estem des de
fa setmanes en contacte permanent i
col·laborant amb les autoritats sani-
tàries, per tal de fer el seguiment de
l’evolució del coronavirus i frenar la
propagació del virus a L’Hospitalet. En
moments tan complicats com els que
vivim, hem d’assegurar als nostres ve-
ïns i veïnes la prestació dels serveis pú-
blics essencials.
En l’actual escenari d’emergència

sanitària, vetllem pel compliment del
Decret de l’Estat d’Alarma del Govern
central i difonem totes les mesures que
s’han pres excepcionalment, des de les
recomanacions higièniques fins al
confinament a casa, llevat dels casos

previstos en què es permet sortir-ne.
La nostra prioritat és protegir les
persones vulnerables, evitar que se sa-
turin els centres assistencials i limitar
la vida social amb l’objectiu d’aplanar
la corba de contagi.
Per aconseguir-ho, hem pres totes

les mesures de seguretat als recintes
i serveis on tenim responsabilitats,
tancant equipaments i suspenent ac-
tivitats. Hem reestructurat també
els serveis municipals i reforçat les
accions adreçades a protegir les per-
sones més vulnerables; hem habilitat
el teletreball entre la plantilla muni-
cipal, i estem reforçant les accions es-
pecials i d’urgència quan són neces-
sàries.
Vull agrair molt especialment la

feina de tots els professionals de la sa-
nitat, del comerç, dels cossos de se-
guretat, de la neteja, dels voluntaris,

de les entitats socials i de la resta de
serveis essencials que aquests dies tre-
ballen intensament vetllant per al
benestar de tots i totes.
Estem davant una situació nova i

excepcional, i ara la màxima prioritat
ha de ser atendre la salut de les per-
sones i gestionar de la millor manera
els recursos existents. Ha de ser una
lluita unitària en la qual administra-
cions i ciutadania hem de treballar ple-
gats perquè les mesures de contenció
que s’han establert siguin eficaces. Si
tots som responsables i ens corres-
ponsabilitzem, aquestes mesures se-
ran més efectives.
Estic segura que amb la col·labo-

ració de tothom aconseguirem vèncer
aquest virus i que aviat tot torni a la
normalitat. Cuidem-nos per poder
cuidar els altres. #QuedatACasa
#joemquedoacasa.

No poden fer diferències
per Comunitats Autò-

nomes perquè l’espanyol
és l’Estat més descentralitzat del planeta.
I el virus no entén de fronteres (per això
tothom les tanca) ni d’ideologies (el na-
cionalcatolicisme d’una grande y libre no
és una ideologia, sinó que s’ha de consi-
derar un estil de vida).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No se nos escapa que la
crisis del coronavirus va a

ser muy dura para todos.
Lo será también para los grandes clubs.
Pero la sensación que ha dado el Barça
gestionando el ERTE es la de cualquier
club modesto: desesperación, con mil mi-
llones de presupuesto. Algo (o mucho) se
ha hecho mal.

@DBR8

La llei d’estrangeria ens
perjudica a totes. En

aquests moments, tenim
alhora milers de cuidadores amb expe-
riència, sense feina i disposades a ajudar,
en situació irregular, i una necessitat ur-
gent de professionals en matèria de de-
pendència i cures. Cal engegar un procés
de regularització ja.

Aprofitar per aprendre
català, fer exercici, jugar a

videojocs... Preocupació
pels metges i pels familiars que no poden
deixar de treballar, esperança que el virus
freni països en guerra. Aquestes són al-
gunes de les coses que fan i pensen els
menors no acompanyats i joves tutelats
en confinament.

@AlbertLloreta@cjuarespalma@OscarAndreu

Els semàfors

Fira de Barcelona
L’hospital de campanya per desconges-
tionar el sistema sanitari català que s’es-
tà fent al recinte de Gran Via comença a
prendre forma. Fira de Barcelona va ser
dels primers a posar-se a disposició de
la Generalitat davant la crisi sanitària. 

pàgina 8

Ass. educativa Itaca
L’Associació Educativa Itaca ha impul-
sat una Xarxa Social al barri de Coll-
blanc i la Torrassa perquè, a través de

voluntaris, les persones més vulnerables
no surtin més perjudicades ni estiguin

soles mentre duri el confinament. 
pàgina 11

Dept. d’Educació
La Fapac denuncia que la proposta de fer
de forma virtual l’avaluació del tercer tri-
mestre que ha llançat Educació augmen-
tarà les desigualtats dels més vulnerables
a les escoles d’alta complexitat com les
que hi ha a La Florida o Les Planes. 

pàgina 11
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Polèmica per les obres 
a l’antiga fàbrica de Can Trinxet1
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Salut concentra l’atenció en alguns CAPs
per garantir les condicions de seguretat

Ens en sortirem!

L’exèrcit desinfecta l’entorn dels hospitals 
i de les residències de gent gran

Una crisi nova i excepcional 
que demana una resposta unitària

El + llegit línial’H.cat
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Tribuna

L’epidèmia de la Covid-19 ha po-
sat el nostre planeta davant del
mirall. Una crisi sanitària que ha
comportat el confinament a casa
de milions de persones arreu del
món. Dia rere dia comprovem les
conseqüències d’aquest virus en
les nostres vides, i constatem en la
nostra pròpia pell la incertesa per
la salut dels nostres familiars,
amics i amigues, veïns i veïnes,
com també el dolor per la pèrdua
de vides humanes.
Estem patint, sens dubte, la

crisi més complicada d’aquest se-
gle, i cada dia prenem més cons-
ciència del repte global i col·lectiu
a què ens enfrontem. La crisi sa-
nitària del coronavirus ens mostra
les febleses que tenim com a so-
cietat, i el treball que hem de des-
envolupar per enfortir l’estat del
benestar perquè tots els ciutadans
tinguin garantida una vida digna.
La buidor i el silenci dels car-

rers, places i parcs contrasta amb
balcons plens cada dia a les vuit
del vespre per aplaudir, reconèixer
i fer costat als i a les professionals
de la sanitat i als treballadors i les
treballadores de serveis essencials.
Aquesta és la nostra gent i mai hi
haurà prou paraules de reconei-
xement pel seu compromís i dedi-
cació. Tenim l’obligació com a so-
cietat de reconèixer la seva tasca
millorant les seves condicions la-
borals, les seves eines de treball i
blindar l’estat del benestar de les
possibles privatitzacions.
L’Hospitalet, com la resta del

nostre país, ha demostrat nova-
ment que està a l’altura. Durant
aquests dies, podem comprovar
una vegada més l’esperit de soli-
daritat i cooperació de la nostra
societat. Són moltes les iniciatives

Ens en sortirem!
per Antoni Garcia (ERC-L’H)

socials de les entitats, del tercer
sector, de les xarxes veïnals i les
aportacions desinteressades del
comerç local i de la petita em-
presa per donar resposta a la
crisi sanitària i social.
Igual que la societat és ma-

dura, els governants han de de-
mostrar el mateix. Ara no és el
moment de la baralla política,
és l’hora de cooperar més que
mai, de respondre amb eficàcia
a les necessitats del present, de
fer propostes per millorar i per
repensar el futur.
La urgència de les mesures

davant una crisi que amenaça la
cohesió social necessita políti-
ques valentes a tots els àmbits de
les administracions. Cal assegu-
rar que aquesta crisi no la pa-
guin els mateixos de sempre, els
sectors més febles, els treballa-
dors i les treballadores, les i els
autònoms, els i les comerciants,
el tercer sector, els petits em-
presaris que mai han viscut per
sobre de les seves possibilitats.
Ara és l’hora d’enfortir els serveis
públics, d’ampliar les polítiques
socials i que els bancs paguin el
deute que tenen amb la ciutada-
nia, que retornin els més de
54.000 milions d’euros que ens
va costar el rescat.
L’àmbit municipal, l’admi-

nistració més propera a la ciuta-
dania i que coneix millor els pro-
blemes dels seus veïns i veïnes,
tampoc pot estar absents d’a-
questes polítiques.

Esquerra Republicana, com
a principal força política de l’o-
posició, hem estès novament la
mà i ens hem posat a disposició
del govern municipal per ges-
tionar aquesta crisi. Hem ofert
col·laboració, cooperació i tre-
ball conjunt per atendre a les ne-
cessitats, superar aquesta crisi i
fer front als reptes de la crisi.
Hem fet propostes, algunes

s’han incorporat en les mesures
que ha anunciat el govern. Cal
seguir treballant en la mateixa
direcció, perquè és igual d’ur-
gent preveure i donar solucions
a les conseqüències econòmi-
ques i socials de la crisi. Ens ca-
len més polítiques com rebaixar
l’IBI o ajudes al lloguer, així com
millorar-ne les socials, i impul-
sar un Pla Local de Reactivació
Econòmica que ajudi al petit co-
merç de la ciutat.
Com sempre hem fet i farem,

treballarem de manera cons-
tructiva perquè el nostre objectiu
és millorar la qualitat de vida dels
nostres veïns i veïnes, fer una
ciutat sense desigualtats on cà-
piga tothom, vinguis d’on vin-
guis i pensis el que pensis.
Aquests dies hem deixat de

treballar a peu de carrer per
quedar-nos a casa i guanyar la
batalla al coronavirus, però se-
guim presents telemàticament
a cada racó, plaça i carrer de la
nostra ciutat escoltant, ajudant.
Al costat de tots i totes les nos-
tres veïnes i veïns.

Les millors
perles

L’amor pot néixer en ple confinament. Ho ha demostrat un jove
que, des d’un balcó de Nova York, va veure una noia en un altre
edifici i se’n va enamorar. Amb un dron, li va fer arribar el seu nú-

mero de telèfon, van parlar, van tenir una cita per videotrucada i ell,
dins d’una bombolla gegant, va anar al seu portal a regalar-li flors.

Què hi ha al despatx d’un bon espanyol? Santiago Abas-
cal ha resolt aquest dubte amb una foto en què apareix
treballant amb els elements necessaris: tres mapes

d’Espanya, fins a cinc banderetes del país, un cap de brau, un
Crist i un pot de pebre vermell. Sí, un pot de pebre vermell.

El compromís és un dels valors més importants per fer bé la
teva feina. I si no, que li preguntin a l’influencer estatunidenc
que va penjar un vídeo llepant un vàter d’un aeroport per

complir un repte viral. Dies després, va anunciar a les seves xarxes
que estava ingressat a l’hospital amb coronavirus.

El confinament és dur per a tothom, però hi ha gent que ho
té especialment difícil. És el cas de la reina Letizia, que ha
hagut d’estar aïllada, sense veure les seves filles i sense

poder sortir de la seva habitació. Una habitació, per cert, de
110 metres quadrats, un petit detall sense importància.

En els moments difícils, hi ha qui mostra la seva millor cara,
però també hi ha qui aprofita per treure la seva pitjor versió.
Així ho ha pogut constatar el museu Singer Laren d’Amster-

dam que, mentre està tancat per la crisi del coronavirus, ha patit el
robatori d’una obra ni més ni menys que de Vincent van Gogh.

A les xarxes

@JaumeTorres14: Un comunicat publi-
cat a Instagram pel capità. D’aquesta
manera és com funciona un club de 1.000
milions de pressupost.

@apuente: 14 días después el Gobierno
se decide por el apagón laboral, hasta el 9
de abril. Es una medida de consecuencias
económicas difíciles de calcular.

#ConfinamentTotal

@pmenamendoza: Tres empreses cata-
lanes desenvolupen respiradors d'e-
mergència amb el suport científic del
Clínic, Can Ruti i la UB.

#SumantForces #MessiAlRescat
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SALUT4A la ciutat hi ha comp-
tabilitzats 758 casos positius de
coronavirus. Així ho diuen les da-
des que facilita el Departament
de Salut, que només recullen
aquells contagiats que s’han fet
el test i dels quals consta un lloc
de residència als registres. Així
doncs, l’1 d’abril hi havia a
l’Hospitalet més de 750 conta-
giats per la Covid-19.
Per barris, un dels més afec-

tats és el de Santa Eulàlia, on Sa-
lut té localitzats fins a 245 casos.
Molt a prop se situen el Centre
i Sant Josep, que en conjunt
acumulen 227 positius.
En canvi, segons els registres

de l’Agència de Qualitat i Ava-
luació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS), s’han detectat molts
menys casos als barris del nord
de la ciutat. A Pubilla Cases i a
Can Serra hi ha poc més d’una
quarantena de casos confirmats,
unes xifres similars a les de Coll-
blanc i la Torrassa, que en con-

junt sumen 91 positius. L’afec-
tació del coronavirus a La Flori-
da ha deixat, fins ara, 69 conta-
giats.
Entre els dos extrems se situa

el districte 6è, que en conjunt
suma 138 positius però que, si es
mira per barris, al Gornal només
se n’han detectat 27 i, a Bellvit-
ge, n’hi ha més d’un centenar.
Per augmentar la detecció

dels possibles contagiats pel co-

ronavirus i així poder-los aïllar
per tal de reduir l’expansió de la
pandèmia, l’Ajuntament ha co-
mençat a repartir els tests de de-
tecció ràpida que ha comprat la
Diputació de Barcelona.
De moment, les proves es fan

a persones que presentin símp-
tomes i que treballin en sectors
essencials com residències de
gent gran, cementiris, serveis
socials o Guàrdia Urbana.

Bellvitge és un dels centres que atén els contagiats. Foto: Laura Fíguls/ACN

Salut ja ha detectat 758 casos
de coronavirus a l’Hospitalet
» Santa Eulàlia, Centre i Sant Josep són els barris on n’hi ha més
» L’Ajuntament reparteix proves de detecció als serveis essencials

La Covid-19 obliga a cancel·lar
les Festes de Primavera

CULTURA4Les Festes de Pri-
mavera d’aquest any queden sus-
peses. Així ho ha anunciat el go-
vern municipal liderat per l’al-
caldessa Núria Marín, que va
anunciar aquesta decisió tenint
en compte la situació d’emer-
gència sanitària que viu la ciutat
i les mesures de confinament
recollides per l’estat d’alarma
decretat pel govern central.
Les Festes de Primavera d’a-

quest any havien de començar el
23 d’abril amb una celebració es-
pecial conjunta amb la Diada de
Sant Jordi, una festa que també

ha quedat ajornada finalment.
Després d’aquest inici, les festes
s’havien d’allargar durant quatre
dies amb més d’una cinquantena
d’actes i propostes culturals com
concerts i música en viu al carrer,
espectacles d’arts escèniques i
actuacions dels diferents grups de
cultura popular de la ciutat.
Fins al 26 d’abril, les rambles

Just Oliveras i Marina i l’eix que
va des de la Farga fins al parc de
la Remunta havien de ser l’es-
cenari d’unes festes que no
s’havien suspès mai des que
van començar el 1980.

Mor per coronavirus
l’exalcalde Vicenç Capdevila

CONDOL4L’exalcalde de la ciu-
tat Vicenç Capdevila va morir
dissabte 21 de març per corona-
virus. Tenia 83 anys i va ocupar
el càrrec entre l’abril de 1973 i l’a-
bril de 1977, sent el penúltim bat-
lle hospitalenc durant el fran-
quisme. Durant aquells anys,
també va ser vicepresident de la
Corporació Metropolitana de
Barcelona i diputat provincial,
com recull l’Agència Catalana de
Notícies.
Abans de ser alcalde, Cap-

devila ja havia tingut responsa-
bilitats al consistori durant el rè-

gim franquista. Per exemple,
del 1963 al 1971 va ocupar la ti-
nença d’alcaldia de Cultura.
Després de deixar l’alcal-

dia, Capdevila va ser diputat al
Congrés entre el 1977 i el 1979
per la UCD, el partit d’Adolfo
Suárez. Durant aquells anys, l’e-
xalcalde hospitalenc també va
ser director general d’Admi-
nistració Local.
El 1980 va deixar Madrid

per tornar a Catalunya, on va fer
el salt al Parlament, sent-ne di-
putat durant la primera legisla-
tura, fins al 1984.

L’Ajuntament pren mesures
per frenar el cop econòmic

ECONOMIA4La crisi sanitària
que patim per l’expansió del co-
ronavirus està provocant una
crisi econòmica i social que està
afectant gran part de la societat.
Per fer-hi front, des de l’Ajunta-
ment s’han impulsat una sèrie de
mesures per tal de reduir la pres-
sió fiscal dels riberencs i ribe-
renques, tal com li demanaven al-
guns partits de l’oposició.
Per exemple, el consistori no

cobrarà els rebuts dels serveis

municipals que estiguin tancats
mentre duri l’estat d’alarma, com
ara els poliesportius, l’Escola de
Música o les escoles bressol mu-
nicipals.
Tampoc cobrarà les taxes de

terrasses, ja que els bars i res-
taurants han d’estar tancats al
públic per complir amb el con-
finament. A més, també s’ha
endarrerit el cobrament de di-
ferents impostos locals com l’I-
BI o el de circulació.

Sancions | La Guàrdia Urbana posa més de 800 multes
La Guàrdia Urbana han posat 827 multes per incomplir el confinament d’ençà que
es va decretar l’estat d’alarma. Del 17 al 29 de març, els agents van identificar més

de 7.300 persones i més de 5.400 vehicles i van obligar a tancar quatre establiments.
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Protecció Civil entrega material
sanitari a les residències

AJUDA4Els agents locals de
Protecció Civil van repartir uns
12.000 elements de protecció i
material sanitari a les diferents
residències per a persones de la
tercera edat que hi ha a la ciutat.
A aquests centres els van entre-
gar més de 10.000 guants, 800
protectors per als braços, 300
pots de sabó desinfectant, 400
granotes, 100 mascaretes i altres
materials útils per prevenir el
contagi del coronavirus.
Tot aquest material de pro-

tecció el van donar diferents
veïns i veïnes, així com empre-
ses, escoles bressol o altres ser-
veis municipals que, per evitar
l'expansió del virus, van ser clau-
surats fa dues setmanes.
Això es va fer a través d’una

campanya impulsada per Pro-
tecció Civil i per l’Ajuntament,

que continuen recollint tot
aquest tipus de material per en-
tregar-lo a aquells centres i equi-
paments que el necessiten per
treballar amb higiene i seguretat.

ACTUACIÓ MILITAR
A banda de Protecció Civil, l’A-
juntament també va demanar
ajuda a la Unitat Militar d’E-
mergències (UME) per tal de
desinfectar diferents zones de la
ciutat i frenar l’expansió del co-
ronavirus.
Els militars van actuar en zo-

nes molt concorregudes de la
ciutat aquests dies, com per
exemple els accessos als centres
hospitalaris, com l’Hospital Ge-
neral o Bellvitge. També van
desinfectar l’entorn de punts
vulnerables com les residèn-
cies de gent gran.

CORONAVIRUS4El recinte que
Fira de Barcelona té a la ciutat,
a la zona de Gran Via, es con-
vertirà en un hospital temporal
per acollir pacients contagiats
per coronavirus. L’objectiu del
Departament de Salut, que ges-
tionarà directament aquest equi-
pament mèdic a tocar de la pla-
ça Europa, és descongestionar la
xarxa sanitària del país, ja que els
experts preveuen que durant les
pròximes setmanes hi hagi un
important creixement de conta-
gis que podrien col·lapsar els
hospitals.
Segons va explicar la conse-

llera de Salut, Alba Vergés, per
començar s’hi instal·laran 300
llits. Però, si fos necessari, s’hi
podrien arribar a allotjar fins a
2.000 pacients, ja que l’espai és
prou gros per encabir-hi tota
aquesta població.
En aquest hospital de cam-

panya que funcionarà les 24 ho-
res del dia, com un hospital nor-
mal, Vergés va explicar que hi
treballaran més de 600 profes-
sionals que es repartiran en cinc
torns. Hi haurà 15 metges i met-
gesses especialistes hospitala-
ris, 120 metges i metgesses es-
pecialistes d’atenció primària,
120 infermers i infermeres, 240
auxiliars d’infermeria i 120 ze-

ladors. La consellera de Salut
també va explicar que, a dife-
rència de la resta d’hospitals de
la xarxa pública de Catalunya, els
treballadors i treballadores d’a-
quest hospital estaran dirigits di-
rectament per un equip del De-
partament.

SERVEI A TOTA LA XARXA
Aquest nou hospital, que ha
d’estar en marxa ben aviat, aco-
llirà pacients derivats de tota la
xarxa de centres hospitalaris de
Catalunya. Durant la roda de
premsa en què va explicar la po-

sada en marxa d’aquest equi-
pament, la consellera Vergés va
detallar que, abans d’arribar a
aquest estadi, Salut ha fet “plans
de contingència” als centres
hospitalaris de tot el país per tal
de doblar la capacitat de llits i de
les UCI.
A més, tal com recull l’Agèn-

cia Catalana de Notícies, també
s’ha incorporat tot el sistema
sanitari privat i s’han habilitat es-
pais com pavellons i hotels per
poder fer una gestió única contra
la pandèmia de la Covid-19, que
estan tensant molt el sistema.

L’hospital pot arribar a acollir 2.000 pacients si fa falta. Foto: Fira de Barcelona

Fira Gran Via acull un hospital
de campanya amb 300 llits
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Centre | Sant Josep

Troben un artefacte de la
Guerra Civil a la Cosme Toda

PATRIMONI4Les entitats i
col·lectius que defensen el pa-
trimoni arquitectònic, indus-
trial i cultural de la ciutat s’opo-
sen a la construcció de diversos
blocs de pisos als terrenys de
l’antiga Cosme Toda per la re-
llevància i importància que va te-
nir aquesta fàbrica de ceràmica
durant els anys que va estar en
funcionament.
I un dels elements que es

destaquen, a més de la fabrica-
ció de gran part de les rajoles i
peces de ceràmica hidràulica
que encara es poden trobar a

molts pisos de l’Eixample de
Barcelona, és la funció que va te-
nir durant la Guerra Civil, quan
es va convertir en fàbrica d’ar-
mament per als republicans.
En les seves galeries subte-

rrànies s’hi guardava pólvora i
també hi havia un magatzem de
projectils. Un d’aquest va apa-
rèixer el 10 de març durant les
obres. Els treballadors van avi-
sar als Mossos d’Esquadra, que
van enviar una unitat dels Tedax,
els artificiers, que van fer escla-
tar la bomba de 75 mil·límetres
sense més conseqüències.

COMERÇ4Els mercats són un
dels sectors que mantenen l’ac-
tivitat tot i l’estat d’alarma i el con-
finament, ja que venen produc-
tes d’alimentació de primera ne-
cessitat. Però les mesures ex-
traordinàries de neteja i preven-
ció també es fan notar i a la ciu-
tat, els paradistes i l’Ajuntament
van acordar reduir l’horari d’o-
bertura. Ara, els mercats muni-
cipals, inclòs el Mercat del Cen-
tre, només poden obrir de vuit del
matí a una del migdia.
Per Cristina Martín Fuentes,

presidenta de la Junta de les pa-
rades interiors del Mercat, aques-
ta és una bona solució, ja que
“això és una marató, no una ca-
rrera de fons”. Entén que hi hagi
companys que considerin que
aquest canvi els perjudica davant
dels supermercats, que conti-
nuen obrint les mateixes hores,
però considera que la situació que
estan vivint “va més enllà de
vendre o no vendre” i que aquest
canvi, que han acceptat un 80%
dels paradistes, també es fa pen-
sant en els ciutadans.

CANVI DE COSTUMS
Martín explica que, des de l’ini-
ci del confinament, han notat
alguns canvis a la manera de fer
dels compradors. Per exemple, si
abans les comandes per What-
sApp o per telèfon eren un 40 o
un 50% i es concentraven, bàsi-
cament, dijous, divendres i dis-
sabte, ara aquesta via ja concen-

tra el 80% de les compres que fan
els clients habituals.
Un altre dels canvis que han

notat és el fet que, amb el tanca-
ment de les escoles, ara els infants
estiguin cada dia a casa i hi facin
tots els àpats. Això ha fet que mol-
ta gent recuperi plats més elabo-
rats i valori més el producte fresc
a l’hora de fer el menjar.

El Mercat del Centre continua obert de 8 a 13 hores. Foto: Arxiu

Els mercats capegen la crisi del
coronavirus tot i el confinament

Cultura | La Llibreria Perutxo no tanca pel confinament
La Llibreria Perutxo s’ha sumat al projecte ‘Llibreries Obertes’, una iniciativa impulsa-

da per evitar el tancament de les llibreries de barri. Aquells que ho vulguin, poden
comprar els llibres a través d’internet i els podran recollir quan s’acabi el confinament. 
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Santa Eulàlia

SALUT4Més de tres quartes
parts dels espais de l’Hospital de
Bellvitge ja es dediquen a aten-
dre pacients amb coronavirus.
Un dels principals objectius del
centre és augmentar la capacitat
de la Unitat de Cures Intensives
(UCI) i, per això, s’han recon-
vertit espais com el vestíbul de
consultes o antigues sales d’o-
peracions, on s’han col·locat llits
per a ingressats.
A més de l’UCI, l’hospital

també necessita incrementar el
nombre de llits de semicrítics i de
convencionals, perquè tots els
malalts que hi ha al centre esti-
guin en les millors condicions
possibles mentre estiguin hos-
pitalitzats.

CENT CONTAGIATS
Ara mateix hi ha un centenar de
pacients amb coronavirus a la
Unitat de Cures Intensives de
Bellvitge. Això supera la capaci-
tat habitual d’aquest espai, que
normalment té 68 llits dedicats
als malalts crítics.

En declaracions a l’ACN, el
subdirector mèdic de l’hospi-
tal, el doctor Jordi Gascón, ex-
plica que “l’hospital s’ha trans-
format en diversos aspectes” i
que, tot i que no van “sobrats de
material”, fan “tot el possible
perquè el personal tingui les

mesures de protecció necessà-
ries”. Gascón admet que “és una
feina dura des del punt de vista
físic i emocional”, però deixa
clar que “és la nostra feina.
L’hem triada i no defallirem” per
“ajudar les persones quan es
posen malaltes”.

Un vestíbul amb llits per atendre pacients amb la Covid-19. Foto: Laura Fíguls/ACN

Els pacients de coronavirus
ja ocupen un 85% de Bellvitge

Bellvitge | Gornal

Successos | Un ferit greu en un incendi en un pis
El SEM va traslladar a l’hospital Vall d’Hebron un home que va resultar ferit greu
per un incendi que hi va haver en un pis del carrer Cooperativa. Els fets van pas-
sar l’1 d’abril i els Bombers van desallotjar 50 persones del bloc per precaució.

Societat | La Fundació La Vinya continua repartint menjar
El Banc dels Aliments que gestiona la Fundació La Vinya no s’ha aturat pel coro-
navirus i continua subministrant menjar als més vulnerables. El servei i els seus
voluntaris prenen mesures extraordinàries per evitar contagis per la Covid-19.

CULTURA4L’últim bolo que va
fer La Calòrica va ser al Teatre Jo-
ventut. El dissabte 7 i el diu-
menge 8 de març hi van repre-
sentar ‘Fairfly’, una de les obres
que la companyia té en gira jun-
tament amb ‘Els Ocells’. Però
aquí es va parar tot. Tres dies des-
prés, l’11 de març, la Generalitat
va anunciar el tancament de te-
atres i sales d’espectacles i això va
truncar per complet els plans de
La Calòrica, que es va veure obli-
gada a ajornar la vintena de da-
tes que ja tenia reservades per dur
les dues obres que ara tenien en
gira per pobles i ciutats de Cata-
lunya, les Balears i València.
Aquesta companyia teatral,

que ara fa un any que va ins-
tal·lar el seu local d’assaig a San-
ta Eulàlia, acabava la tempora-
da al maig amb tots els caps de
setmana ocupats i amb la previ-
sió de mantenir el ritme a la tar-
dor. Però com explica Xavi Fran-
cés, un dels actors de la com-

panyia, el coronavirus ha tras-
tocat els plans i, com que els bo-
los que havien de fer ara s’estan
reprogramant per la tardor, això
reduirà els ingressos.
També els preocupa que la fi

del confinament sigui com l’ini-
ci però a la inversa, és a dir, que
els teatres i les sales d’espectacles
siguin els últims locals que puguin
obrir, perquè això farà que ni ac-
tors i actrius ni la resta de treba-
lladors del sector tinguin ingres-
sos fins a la tardor.

PLOU SOBRE MULLAT
Francés diu que el teatral i cul-
tural és “un sector molt dèbil i
desprotegit” que rep aquesta es-
tocada quan encara no s’havia ni
recuperat de la crisi del 2008 i
posa d’exemple el cas de La Ca-
lòrica, que va néixer el 2010,
afirmant que “mai hem conegut
una època de bondat econòmica
com a companyia”.
De fet, quan es va anunciar el

tancament dels teatres, molts
van parlar de les repercussions
que això tindria per al sector. Però
a mesura que el confinament ha
anat afectant més gent, el focus ha
anat canviant i, com defensa
Francés, ara ja “es parla molt poc
de nosaltres”.
A més, les peculiaritats de la

seva feina fan que, de moment, no

es puguin acollir a cap de les
ajudes impulsades pel govern de
l’Estat, cosa que empitjora la
seva situació econòmica.

OPTIMISME I UN PREMI
Tot i que admet que tindran
“pèrdues molt fortes” i que serà
una època complicada, Francés es
mostra optimista i assegura que

des de La Calòrica “mai hem
pensat que tancarem”. De fet, as-
segura que, un cop superada la
crisi sanitària, “la gent tindrà ga-
nes d’anar al teatre” i per això cal-
drà impulsar de nou el sector.
A més, per arrodonir el seu

desè aniversari, acaben de rebre
el premi Crítica Serra d’Or per la
seva trajectòria.

“Somunsectordèbil i desprotegit”
» La companyia La Calòrica és optimista tot i el fort cop que ha patit el món cultural pel coronavirus

Gran part dels membres de la companyia La Calòrica en un dels seus últims espectacles. Foto: Pau Cortina/ACN

CORONAVIRUS4Segons les da-
des del Departament de Salut, el
40% de les persones que hi ha
ingressades a l’Hospital de Bell-
vitge per coronavirus tenen
menys de cinquanta anys.
Aquestes xifres, publicades

per El Periódico, doblen la mit-
jana estatal, que se situa per
sota del 18,5% pel que fa a in-
gressats amb menys de cin-
quanta anys per coronavirus.
Per això, el Departament liderat
per la consellera Alba Vergés ad-
verteix que la Covid-19 no dis-

crimina per edat i alerta que els
més joves també poden patir
conseqüències greus i acabar
hospitalitzats, cosa que aug-
menta la pressió a un sistema sa-
nitari al límit.
De fet, davant la despreocu-

pació que han mostrat alguns
col·lectius enfront d’aquesta pan-
dèmia, el director general de
l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS), Tedros Adhanom
Ghereyesus, ha volgut deixar
clar que els joves “no són in-
vencibles” al coronavirus.

Salut avisa que la Covid-19
també afecta els més joves
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Les Planes | La Florida

SUCCESSOS4Deu persones fent
exercici en un gimnàs. Això és el
que es van trobar els agents de
la Guàrdia Urbana el 22 de
març, mentre patrullaven pels
carrers de la ciutat per controlar
que s'estan complint les ordres
de confinament dictades des de
mitjans de març pel govern cen-
tral. Els agents van desallotjar el
local i van denunciar al propie-
tari per incomplir les normes
dictades per l’estat d’alarma.

Segons explica la Guàrdia
Urbana, la persiana de la porta
principal del local estava abai-
xada però les deu persones que
hi havia dins exercitant-se ha-
vien entrat per una porta lateral.
Dies abans, els Mossos d’Es-

quadra també van tancar un es-
tudi de tatuatges que continua-
va obert al públic, denunciant les
cinc persones que hi havia a l’in-
terior, i un bar que servia conyac
a un client tot i estar prohibit.

EDUCACIÓ4La Fapac adver-
teix que la proposta d’avaluació
virtual del tercer trimestre que el
Departament d’Educació ha po-
sat sobre la taula per poder aca-
bar el curs escolar si no es pot
tornar a les aules pot augmentar
encara més les desigualtats que
pateixen actualment els alumnes
més desfavorits del sistema edu-
catiu. Una situació que en els
centres d’alta complexitat, com
els que hi ha als barris de Les
Planes i La Florida, encara es pot
veure més agreujada, ja que els
infants més afectats seran els de
les famílies més vulnerables.
Belén Tascón, presidenta

de la Fapac, explica que, enca-
ra que Educació faciliti la con-
nexió a internet o els doni or-
dinadors a aquests infants per
tal de reduir la bretxa digital i
permetre que tots ells es puguin
connectar per seguir les classes,
això no soluciona les desigual-
tats que pateixen.

En aquest sentit, Tascón ad-
verteix que, en molts casos,
aquests infants no tenen un es-
pai d’estudi a casa seva, ja que
molts d’ells viuen en pisos molt
petits i, fins i tot, compartint-los
amb altres famílies senceres.
A més, avisa que moltes d’a-

questes famílies no els poden
dedicar l’atenció necessària per
seguir el curs i afegeix que si els
infants tenen un dubte o un pro-

blema amb la connexió, molts pa-
res no el sabran resoldre.
De fet, Tascón assevera que

“si el primer cop que t’enfrontes
a aquesta tecnologia és en una
avaluació, això no garanteix la
igualtat d’oportunitats”, un dels
pilars de l’escola pública.
Per això, des de la Fapac de-

manen que s’aparqui l’avaluació
i que l’escola sigui un espai de
trobada útil per a les famílies.

Visita d’autoritats a l’escola Joaquim Ruyra el setembre. Foto: Àlex Recolons/ACN

Alerten que reprendre el curs
pot augmentar les desigualtats

La Guàrdia Urbana tanca
un gimnàs que seguia obert

SOCIETAT4L’Associació Edu-
cativa Itaca, una entitat de lleu-
re i d’acció social molt arrelada
al barri, ha posat en marxa la
Xarxa Social Collblanc la To-
rrassa. L’objectiu d’aquesta pro-
posta és crear una xarxa de so-
lidaritat i de suport que permeti
enfrontar a tothom amb les
mateixes garanties i oportuni-
tats la crisi provocada pel co-
ronavirus.
La idea dels seus impulsors

és detectar les necessitats dels
veïns i veïnes del barri més vul-
nerables i, a través dels volun-
taris i voluntàries que s’hi han
sumat, ajudar-los a cobrir-les
gràcies a aquesta xarxa ciutada-
na de suport.
Al cap i a la fi, aquesta ini-

ciativa impulsada per Itaca vol
ser una eina al servei de tots els
ciutadans i ciutadanes del ba-
rri per solucionar els proble-
mes que el confinament i l’es-
tat d’alarma decretats per fre-
nar l’expansió de la Covid-19
pot provocar.

QUE NINGÚ QUEDI ENRERE
Amb l’horitzó de tornar a la nor-
malitat tan aviat com sigui pos-
sible, aquesta xarxa ciutadana
neix amb la intenció d’anar més
enllà de les iniciatives posades en
marxa a altres ciutats.
A més d’anar a comprar o a

buscar medicines de persones
grans, aquesta xarxa neix amb
l’objectiu d’ajudar persones amb
altres necessitats més específi-
ques, com per exemple les vícti-
mes de violència masclista o les
persones que necessiten demanar
ajudes a les administracions.

El web per inscriure’s a la Xarxa Social. Foto: Twitter (@FelipeCamposlh)

L’Associació Itaca crea una xarxa
per ajudar els més vulnerables

Collblanc | La Torrassa

Successos | Els Bombers apaguen una campana encesa
Els Bombers van apagar l’incendi que va cremar la campana extractora de la cuina
d’un pis del carrer Aigües de l’Hospitalet. El foc, que es va produir el 27 de març, va
deixar tres persones intoxicades lleus que van ser traslladades a l’Hospital General.

Polèmica | Denuncien el retard en l’aturada de les obres
Diversos veïns i veïnes han denunciat que les obres de construcció d’edificis
d’habitatges i hotels que s’estan fent al barri no es van aturar, fins a finals de març,
quan ho va obligar el govern central, tot i les ordres de confinament anteriors.

RELIGIÓ4Amb resignació. Així
és com es prenen l’anul·lació
dels actes de Setmana Santa per
culpa del coronavirus des de la
Confraria de la Verge de l’A-
margura. El seu germà major,
Joaquín Cabello, explica que
“estan fotuts” davant d’aquesta
decisió, però entenen que no
s’hi pot fer res, que la situació
així ho exigeix i que ho han
d’acceptar “tal com ve”.
Cabello s’anima pensant que,

als que com ell els hi agraden les
processons, en podran veure al-

guna reposició que facin a les te-
levisions.
També assegura que, tot i

que aquest any s’han anul·lat tots
els actes que havien preparat,
això no suposa tirar per la bor-
da la feina que han fet els últims
cinc anys i afegeix que l’any que
ve hi tornaran.
Davant de la possibilitat de

fer els actes durant una altra èpo-
ca de l’any, Cabello ho descarta
i diu que no té sentit, ja que la
Setmana Santa són uns dies
concrets a l’any.

El coronavirus obliga 
a suspendre les processons
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Esports

Els plans esportius estivals de Lu-
cas Mondelo i Paula Crespí, els
dos hospitalencs que tenen ga-
rantida la seva presència als Jocs
Olímpics de Tòquio, van saltar
pels aires a finals del mes passat.
I és que dilluns 30 de març el Co-
mitè Olímpic Internacional (COI)
va anunciar que, degut a la si-
tuació mundial del Covid-19, la
cita que s’havia de celebrar a la ca-
pital nipona s’ajorna a l’estiu de
l’any que ve (entre el 23 de juliol
i el 8 d’agost).
La situació que viuen, però, no

podria ser més diferent. Monde-
lo, des de fa gairebé un any, viu al
Japó (a Nagoya, una ciutat si-
tuada a uns 350 quilòmetres a
l’oest de la capital), on entrena un
equip de la màxima categoria
d’aquest país, les Toyota Antelo-
pes. De fet, en declaracions de les
quals s’han fet ressò els principals
diaris esportius estatals, Monde-

lo explica que contractualment
s’havia de quedar a Nagoya per
fer la post temporada amb el seu
equip i que tampoc volia tornar a
casa perquè no podria estar amb
els seus pares. El tècnic defensa
l’ajornament dels Jocs, que ara
mateix coincidirien amb l’Euro-
basket de l’any que ve.
Crespí, per la seva banda, viu

la situació des de casa seva, a San-
ta Eulàlia. La waterpolista, en un
vídeo publicat al perfil d’Insta-
gram del seu equip, el CN Sant
Andreu, defensa que la suspensió
és una bona decisió perquè “és un
motiu de salut global” i que no no-

més afecta els esportistes, sinó tot-
hom que està implicat d’alguna
manera en la seva organització”.

I MARÍA VICENTE?
Aquest ajornament olímpic, però,
pot dibuixar un nou escenari
per a María Vicente, que no con-
templava ser a Tòquio com una
prioritat en aquest 2020 (la com-
petició que estava preparant era
el Mundial sub20, que s’havia de
disputar a Nairobi i que també
s’ha ajornat), però que davant
d’aquest nou escenari, amb un
any més de preparació, podria
canviar de parer.

El seleccionador estatal femení i la waterpolista. Fotos: FEB i Twitter

Riberencs sense Jocs Olímpics: 
Lucas Mondelo i Paula Crespí

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Bàsquet | El CB l’Hospitalet, pendent de la decisió de la FEB
Una de les federacions que no ha anunciat una aturada completa de les seves competicions
és la de bàsquet, de manera que el CB l’Hospitalet i els equips de les dues lligues LEB i EBA
esperen notícies. L’última jornada ajornada és la del cap de setmana de l’11 i 12 d’aquest mes.

El CE l’Hospitalet fa els
tràmits per aplicar un ERTO

El passat 25 de març el
CE l’Hospitalet anun-
ciava que ha pres la
mateixa decisió que

molts clubs i empreses del país:
sol·licitar l’aplicació d’un expe-
dient de regulació temporal d’o-
cupació (ERTO) per als seus ju-
gadors, tècnics i empleats.
Això, segons va explicar l’Hos-

pi en un comunicat, respon a la
voluntat de “salvaguardar la con-
tinuïtat de tots els nostres treba-
lladors, un cop es torni a la nor-
malitat”. El club ja havia pres la
decisió de suspendre entrena-
ments i partits de futbol base a
mitjans del mes passat, però a

mesura que la situació ha anat
empitjorant també ha hagut de
prendre aquesta decisió.

MANTENIR LA FORMA
Mentre dura l’aturada de les
competicions (no es tornaran a
posar en marxa fins que Salut
doni el vistiplau, inclosa la final
de la Copa Catalunya, que s’hau-
ria d’haver jugat el passat dime-
cres 1), els jugadors del primer
equip mantenen la forma com
poden amb una rutina de treball.
Alguns dels futbolistes han pen-
jat vídeos als seus perfils de les di-
ferents xarxes socials on se’ls
veu fent aquests exercicis.
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Viu en línia

“Si, com repeteixen els mitjans espanyols,
el Procés constitueix el desafiament més
gran de la història recent d'Espanya i si Ca-
talunya pot posar Espanya de panxa
enlaire, no deu ser que no estem davant
d'una comunitat autònoma més?”, es pre-
gunta el periodista Antoni Bassas al llibre
La nació en portada: El debat de Catalun-
ya i Espanya a la premsa.

Llibres

La nació en portada
Antoni Bassas

El dramaturg Jordi Casanovas ha posat
en marxa una iniciativa a Twitter perquè
el teatre segueixi viu durant la quaran-
tena. Sota el nom Coronavirus plays, pro-
posa que dramaturgs i dramaturgues es-
criguin monòlegs o escenes de màxim 3
minuts i els pengin a les xarxes, per tal que
actors i actrius puguin compartir vídeos
interpretant aquests textos.

Teatre

Coronavirus plays
Jordi Casanovas

5 Seconds of Summer (5SOS) són la
prova que les boy bands encara funcio-
nen. Els quatre joves australians que in-
tegren la banda van anunciar que esta-
ven treballant en el seu quart àlbum d’es-
tudi, Calm, a principis de l’any passat, però
no ha arribat fins ara. A més, les difícils cir-
cumstàncies actuals han fet que l’estre-
na s’hagi fet en streaming.

Música

La casa de papel és una de les sèries de
Netflix de parla no anglesa més vistes
arreu del món. Des de la seva estrena l’any
2017, el seu èxit ha superat totes les ex-
pectatives i ara, amb la població de mig
planeta confinada, la quarta i última
temporada, que ha d’explicar el final de
la història del Profesor i companyia, pro-
met batre tots els rècords.

Pelis i sèries

La casa de papel
Álex Pina

Calm
5SOS

La Mirada Tàctil
El projecte ‘La Mirada Tàctil’ va ser impulsat per l’Oficina
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l’any

2007, però ara, amb la crisi del coronavirus, ha agafat
una nova dimensió. Per amenitzar el confinament a la

ciutadania, la Diputació proposa cada dia una visita vir-
tual a un dels espais que integren la Xarxa de Museus

Locals. Aquests recorreguts es poden fer sense sortir de
casa gràcies als vídeos del canal de YouTube també ano-
menat ‘La Mirada Tàctil’. Amb tot, és una manera de pro-
moure la cultura de proximitat en aquests temps difícils. 

Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir formen el
grup Tricicle i, després de més de quatre dè-
cades damunt dels escenaris, no necessiten
presentació: són, sens dubte, el trio còmic

més famós de Catalunya. Convertint la mími-
ca en un espectacle de masses, a partir dels
anys 80 van començar a popularitzar gags

que van acabar traspassant fronteres. Ara, la
pandèmia del coronavirus els ha agafat en

un moment molt important de la seva llarga
trajectòria: havien de representar les últimes

funcions de la seva carrera al Teatre Coli-
seum, però, com totes les cites culturals, han
quedat anul·lades. És per això que s’han vol-
gut adaptar a aquesta situació excepcional
penjant les seves obres a YouTube. Van co-
mençar el dia 25 amb Sit i cada setmana 
penjaran un dels seus mítics espectacles.

T R I C I C L EQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser el trio còmic per excel·lència
Van començar fa més de 40 anys

Famosos

Penjar les seves obres a YouTube
Les seves darreres funcions s’han anul·lat pel coronavirus

Els usuaris es desfan en elogis 
La fórmula del Tricicle continua funcionant 

QUÈ HAN FET?

La fitxa

| Disaster Report 4
Els jugadors de Disaster Report 4: Summer Memories hauran de viure un 

terratrèmol de conseqüències devastadores i fer front a tot el caos posterior. 

No t’ho perdis
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