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Demanen convertir els hotels
del Raval en centres sanitaris
CAP Raval Nord Digne i la Xarxa de Suport Mutu diuen que la salut “ha de prevaldre sobre l’interès privat” pàg 8

A la UCI

PATRIMONI pàg 8

Polèmica entre Torra
i l’Ajuntament per la
Foneria de Canons

La crisi del coronavirus deixa el petit comerç
molt tocat i el sector reclama ajudes per sobreviure
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La policia tanca un altre
narcopís al barri del Raval
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El barri del Pi es queda sense
les festes de Sant Josep Oriol
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Els bombers de la ciutat se senten aquests dies “infrautilitzats”. Foto: Miquel Codolar / ACN

“Estem infrautilitzats”
» Els Bombers de Barcelona denuncien que l’Ajuntament no recorre a ells per combatre el coronavirus
» Des del cos recorden que els serveis diaris han caigut en picat i demanen treballar més hores
Albert Ribas
CIUTAT VELLA
Diferents sindicats dels Bombers
de Barcelona van enviar el passat 25 de març una carta a l’alcaldessa Ada Colau per fer-li
saber que se senten “infrautilitzats” en la lluita contra el coronavirus. A la missiva, els bombers afirmaven no entendre per
què no se’ls està utilitzant de
“forma massiva”, al mateix
temps que demanaven a l’alcaldessa que els activi. Al llarg del
text deixaven clar que estan disposats a doblar torns i a fer les
guàrdies que convingui.
En declaracions a aquesta
publicació, Iago Abad, el portaveu de l’agrupació de CCOO al
cos de bombers, lamenta que “no

Els bombers recorden
que els serveis diaris
han passat d’una
mitjana de 150 a 29

ha la d’assistència com a personal sanitari, un camp on els
integrants del cos tenen formació. A banda, també s’ofereixen per qualsevol qüestió
relacionada amb la logística, el
muntatge d’infraestructures o
l’assistència a la gent que viu al
carrer. Abad també recorda
que hi ha bombers que tenen
experiència en situacions molt
adverses –a Grècia amb els refugiats o a Nepal amb els terratrèmols– de quan han format part d’expedicions d’ONG.

nosaltres”. “Internament hi ha
inquietud perquè veiem tot el
que està passant i tenim ganes de
treballar. Podem aportar moltes
coses”, afegeix.
Entre les múltiples tasques
que els bombers podrien fer hi

CAUEN ELS SERVEIS NORMALS
L’estratègia que ha seguit fins
ara l’Ajuntament per mirar d’evitar els contagis al cos ha fet que
s’hagi reduït el nombre de bombers que hi ha en alguns parcs.
En el cas del parc de Sant Andreu, un dels bombers que hi

s’està utilitzant el cos i el seu potencial” perquè de moment s’ha
prioritzat mantenir els operatius
convencionals per evitar que hi
hagués bombers infectats pel
coronavirus. Abad creu que cal
canviar l’estratègia i afirma que
“si algú s’ha de posar en risc som

treballa explica el següent: “Hem
passat de ser entre 20 i 22 per
torn a 12 a l’última guàrdia”.
Aquest mateix bomber afegeix
que tenen “bastantes hores lliures” i que estaria “encantat” de
treballar més per tal d’ajudar en
tot el que convingui. Ell mateix
explica que de moment segueix
amb el seu horari normal. Aquí
cal afegir-hi que aquests dies,
per prevenció, hi ha unitats de
cinc bombers que es queden a
casa per si han de suplir bombers que s’hagin pogut infectar,
tot i que segueixen fent guàrdies
normals.
Un altre argument dels
bombers per aconseguir que es
canviï el funcionament del cos
durant aquests dies de pandèmia és la caiguda que hi ha hagut de les sortides diàries a
causa de la gran disminució de

l’activitat que hi ha a la ciutat.
Concretament, s’ha passat de
150 serveis diaris a 29. Les xifres, per tant, mostren una caiguda dràstica.
REACCIÓ DE COLAU
Després de la publicació de la
carta per part dels bombers,
l’alcaldessa Colau va assegurar,
en declaracions a Betevé, que
els bombers “han format part
de tots els dispositius més importants que estan en marxa a
la ciutat”.
Colau va posar com a exemple d’això l’espai habilitat a la
Fira de Barcelona per a les persones sense sostre, en el muntatge del qual els bombers van
participar, i la preparació de
quatre pavellons de la ciutat
perquè puguin ser espais complementaris d’alguns hospitals.
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Els semàfors

Tribuna

Ens en sortirem
per Salva Vendrell, president de Barcelona Comerç

Bombers de Barcelona

Els Bombers de Barcelona han enviat
una carta a l’alcaldessa Colau per reclamar que l’Ajuntament els faci servir més
en la lluita contra el coronavirus. Els sindicats amb més representació diuen que
el cos ara mateix està “infrautilitzat”.
pàgina 3

Però, companys, tot això acabarà.
Malgrat tot, esteu a l’alçada. No tinc més
En nom de Barcelona Comerç, del seu
Patronat, de la seva Junta Executiva i paraules que … Gràcies, moltes gràcies! Ens en sortirem. Tingueu-ho ben
Però com que ara necessitem algu- present. I quan arribi el moment,
en el meu propi, permeteu-me agrairvos la resposta valenta, generosa, soli- na cosa més que rebre agraïments, no- Barcelona Comerç estarà al vostre
dària i, en molts casos, em consta que més us vull traslladar que no esteu sols: costat per ajudar-vos a sol·licitar,
Orgullós d’estar al capdavant de tramitar i posar en marxa tots aquells
dolorosa, que heu tingut cap a la nostra crida de #joemquedoacasa com a Barcelona Comerç, ara més que mai. Us ajuts als quals tenim dret. Perquè
mesura dràstica per fer front al maleït asseguro que, des de fa dies, la nostra serà el moment de tornar a apujar
Covid-19. I també, òbviament, el nos- activitat de pressió a totes les admi- persianes, acompanyats, protegits i
tre agraïment més sincer a tots aquells nistracions, exigint mesures fiscals reinventats.
Mentre arriba el moment, des de la
que no podeu tancar perquè de vosal- immediates per pal·liar els efectes d’atres en depèn la nostra subsistència. questa crisi, i també per reactivar-la tan Fundació seguim treballant per veure
efectives les mesures d’ajut
No vull fer un al·legat insde totes les administracions
titucional. Ens n’arriben per toGarantirem que no es minimitzi
i per tenir les respostes a tot
tes bandes. Però permeteu-me
allò que ens esteu demauns instants més (virtuals)
la nostra situació;
nant.
per compartir una reflexió:
Comerciants, hostalers,
Tots ho sabem. És en
ho expliquem allà on calgui
productors, pagesos, ramamoments com aquests quan
ders, transportistes.
aflora el millor i el pitjor de
Moltes gràcies. Dinamitzadores,
cadascun de nosaltres. El comerç no bon punt acabi el malson, és constant
n’és una excepció, ans al contrari: con- i persistent. No defallim. Som cons- dinamitzadors dels eixos comercials de
finament, baixada de persianes, im- cients que 25.000 comerços de proxi- la ciutat, que esteu al peu del canó per
possibilitat de fer calaix, pagaments a mitat ens heu autoritzat a ser la vostra acompanyar als nostres associats. Molla vista, impostos, lloguers i la incertesa veu. I la fem arribar, no només a les ad- tes gràcies! Moltes gràcies a tots i camés absoluta de què farem demà és el ministracions sinó també als mitjans. dascun de vosaltres, família!
Acabant amb un reconeixement
No permetrem que el comerç local,
nostre dia a dia. Per altra banda, se’ns
demana seguir les indicacions de les au- la petita empresa i els autònoms que- especial als nostres sanitaris, no em
toritats per col·laborar amb la conten- din al marge de les solucions promeses queda més que dir-vos: cuideu-vos, cuició de la pandèmia. I enmig, el nostre ni que es minimitzi la nostra situació. deu de les vostres famílies. Cuidem-nos.
Així que ho expliquem allà on calgui. Que hem de tornar!
futur i el nostre present.

Suport Mutu del Raval

La Xarxa de Suport Mutu del Raval,
juntament amb CAP Raval Nord Digne,
ha demanat que la cinquantena d’hotels
que hi ha al barri es converteixen en
“hospitals de salut” per fer front a la
pandèmia causa pel coronavirus.
pàgina 8

Generalitat

L’anunci inesperat del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la intenció
del Govern de fer un equipament cultural
a la Foneria de Canons va sorprendre l’Ajuntament, que des de fa temps vol que
l’edifici aculli el futur CAP del Gòtic.
pàgina 8

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@slrun93

A la residència on està
la meva àvia pots fer videoconferències amb els
teus familiars cada matí, sense límit de
durada. Dimecres faran un Instagram
live. Si m'ho expliquen fa dos anys, no
m'ho crec. Aplaudiments enormes per
a qui porta i treballa a la residència.
Quanta humanitat.

@PonsPereAntoni
Els que tenim entre 30
i pocs i 40 i molts anys
i ens dedicam a la cultura ens trobàrem una crisi econòmica
brutal quan més o menys començàvem
i una pandèmia global d’efectes brutals
quan més o menys ens consolidàvem.
I encara hi ha veterans paternalistes
que diuen que ho hem tengut fàcil.
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@apuente
Sánchez vuelve a mezclar las medidas de confinamiento con la decisión de no paralizar la actividad laboral y transportes. Si el Gobierno considera que el coste de lo segundo es inasumible, debería explicarlo así. Es
momento de hablar a la ciudadanía
como a adultos.
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@SeoirseThomais
Sé que están pasando cosas muy grandes
todos los días, pero en
muchas ciudades de varios países occidentales ya no hay nadie durmiendo en las calles. Resulta que se podía
hacer rápidamente, solo había que
querer. Ahora, que nunca volvamos
atrás.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Presos i exiliats

El millor i el pitjor de nosaltres

per Amadeu Palliser

per Jordi Lleal

er una orgia, oferir un “servei sexual essencial a domicili” o
quedar amb una persona que has conegut a través d’una aplicació de cites no són motius per trencar el confinament. Sembla una evidència, però els Mossos d’Esquadra ho han hagut de recordar a més d’una persona des que va començar la quarantena.

F

uan un sap que té una missió a la vida, és difícil deixar-la
córrer, fins i tot en plena pandèmia. Un bon exemple d’això és l’home madrileny de 77 anys que va sentir la necessitat de sortir de casa, malgrat la quarantena, per “caçar pokémons”, tal com ell mateix va explicar a la Policia Municipal.

Q

a situació excepcional que vivim ha fet aflorar milers d’accions
solidàries arreu del món. Una especialment emotiva és la que
ha emprès la Margarita, una dona andalusa de 84 anys que ha
decidit aprofitar els seus coneixements de costura per cosir mascaretes, una activitat a la qual dedica entre vuit i nou hores diàries.

L

o és cap secret que la gestió de Boris Johnson al capdavant del Regne Unit no acaba de convèncer els ciutadans britànics. De fet, el primer ministre no ha estat capaç ni de convèncer el seu pare, Stanley Johnson, que ja ha
anunciat que demanarà la nacionalitat francesa.

N

i ha esperança, també per a la gent gran: l’Alma, una senyora
italiana de 95 anys, ha vençut el coronavirus i s’ha convertit
en un símbol de resistència contra la pandèmia. I és que, si
bé el Covid-19 afecta especialment les persones d’edat avançada,
aquestes també tenen moltes possibilitats de superar-lo.

H
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Tractar, prevenir i pal·liar per guanyar

2

Colau acaba el confinament
després de 10 dies sense símptomes

3

Els comercials en temps del Covid-19

4

Demanen convertir els hotels
del Raval en “hospitals de salut”

5

Els manters, al servei de la lluita
contra el coronavirus

El que és prioritari ocupa el
nostre temps i energies, és una
reacció instintiva necessària a
tots els animals per sobreviure
davant els perills. Ara bé, la intel·ligència humana ens permet
distribuir la nostra atenció per
fer diverses coses a l'uníson.
Tots volem que els nostres
governants dediquin les seves
energies a intentar superar l’actual pandèmia i nosaltres, reclosos, a penes podem fer res.
Però, com conten les rondalles
(l’abella vola sense ser aerodinàmica, la granota que es va
salvar gràcies a la seva persistència, per ser sorda, etc.), tenim potencialitats a utilitzar i el
desconeixement no ens explica,
com en les rondalles.
Està bé aplaudir els sanitaris i empleats essencials, ja que
són vitals, i fer merescudes cassolades contra els Borbons, etc.
Però també hauríem de recordar els nostres presos i exiliats
polítics que, amb les seves famílies, estan vivint aquests moments de forma més extrema,
per la qual cosa hauríem d’inundar les nostres finestres i
balcons de color groc i fer cassolades per recordar a l’Estat
profund i als del 155 que no oblidem ni oblidarem.

A tota societat, en els moments d’una crisi molt greu,
aflora el millor i el pitjor de
nosaltres mateixos. La poeta
Montserrat Abelló, digué: “El
nostre pitjor enemic som nosaltres mateixos”. Ens podríem
atrevir a contraposar-ho afirmant que també podem ser els
nostres millors aliats, estem en
un dilema: l’economia està al
servei de la societat o la societat està al servei de l’economia? Salvem vides tancant
fàbriques o salvem l’economia deixant-les obertes en
plena producció? Per millor, la
iniciativa d’un consorci català
per fabricar respiradors, un
matrimoni que acull a casa
seva un sense sostre, milers de
ciutadans que se la juguen
per donar serveis sanitaris i
d’altres professions. Per pitjor,
els desgraciats que no fan cas
a les recomanacions i circulen
lliurement, els que tiren els guants a terra en sortir del su-

permercat, els que marxen a la
segona residència com per
col·lapsar els serveis d’allà on
van, els que volen especular
amb els materials de protecció,
o amb el menjar i altres productes, els que buiden les prestatgeries de mercats i farmàcies, etcètera.
Aquesta crisi és una prova
per a la nostra societat, serveix
per prendre consciència de
quin és el nivell d’empatia o
d’egoisme entre tots nosaltres. Adonem-nos que hem
de simpatitzar amb els nostres
conciutadans, no només amb
els nostres familiars. Siguem
sempre generosos, amables i
altruistes, no només el dia de
la recollida d’aliments, de donació de sang o de la Marató
de TV3, que els catalans hem
donat prou proves de ser una
societat solidària.
Ara, en els pròxims mesos,
potser anys, ens tocarà demostrar-ho!

Línia Ciutat Vella no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#TotAniràBé

@EvaPiquer: Això dels metges i infermers
cubans viatjant cap a Itàlia m’ha fet plorar.
Alimentem-nos d’aquestes coses, també,
aquests dies.

#HospitalDeCampanya

@_gbarrios_: Esta imagen del hospital
que se está montando en IFEMA en Madrid
me parece estremecedora. Si después de
esto no os encerráis en casa, yo ya no sé...

#Tòquio2021

@tonaymemi: Quants dies han passat
des que deien “Els Jocs Olímpics es faran”
fins que han dit “Els Jocs Olímpics s’ajornen fins al 2021”?
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Comiat | Adeu a l’artista Carmen de Mairena

Març 2020

L’artista i cantant Carmen de Mairena va morir el passat 23 de març als 87 anys després que el 2016 es retirés de la vida pública. Al llarg de la seva vida va estar molt lligada al Raval, on va exercir la prostitució i va tenir un meublé al carrer de Sant Ramon.

Demanen convertir els hotels
del Raval en“hospitals de salut”
» CAP Raval Nord Digne i la Xarxa de Suport Mutu del Raval creuen
que “la salut ha de prevaldre per sobre dels interessos privats”
CORONAVIRUS4La plataforma
CAP Raval Nord Digne i la Xarxa de Suport Mutu del Raval
han instat una cinquantena
d’hotels del barri a convertir-se en
“hospitals de salut” per tal que s’hi
puguin atendre “malalts lleus de
coronavirus” i, al mateix temps,
“protegir els col·lectius més vulnerables i frenar els contagis”.
Des d’aquestes dues entitats defensen que “la salut ha de
prevaldre per sobre dels interessos privats, especialment en

50

hotels hi ha al Raval
que les entitats diuen
que es poden dedicar a
combatre la pandèmia

una situació de pandèmia com
l’actual”. És per això que demanen que s’activin de forma

Le Meridien és un dels hotels que les entitats posen a la llista. Foto: Arxiu

urgent “tots els mecanismes
per garantir les condicions que
demanen els professionals de la
sanitat”. Els càlculs que fan és
que hi ha un total de 8.677 places hoteleres que es podrien
fer servir.
En el comunicat fet públic,
CAP Raval Nord Digne i la Xarxa de Suport Mutu del Raval admeten que són conscients que el
Gremi d’Hotels i la Confedera-

ció Empresarial d’Hostaleria i
Restauració de Catalunya han
començat a posar a disposició
del Departament de Salut alguns hotels. Tot i això, afegeixen
que “no és suficient a causa de
la gravetat de la situació”. “Al
Raval, en especial, es va amb
molt de retard i cal que tots treballem en la mateixa direcció
per frenar la propagació del coronavirus”, afegeixen.

El barri del Pi es queda sense
les festes de Sant Josep Oriol

TRADICIÓ4El mes de març a
Ciutat Vella és sinònim de celebració, concretament al barri del
Pi, on se celebren les festes de Sant
Josep Oriol. Enguany, a causa
del coronavirus, les festes s’han
ajornat, precisament quan tocava
celebrar el 25è aniversari de la recuperació d’aquesta festa.
De fet, el passat 4 de març es va
inaugurar una exposició commemorativa a la Casa dels Entremesos programada per l’Associació

d’Amics dels Gegants del Pi. La
mostra s’havia d’allargar fins al 3
de maig però pocs dies després de
la seva estrena ja es va suspendre.
En paral·lel, s’ha publicat el llibre ‘Les Festes de Sant Josep
Oriol. 25 anys fent barri i fent cultura popular’. Està dividit en dues
parts: per una banda, el repàs
dels actes de les festes i, per una altra, un catàleg amb tots els gegants,
bèsties i entremesos que han format part de la festa aquests anys.

Polèmica entre l’Ajuntament
i Torra per la Foneria de Canons
CULTURA4El president de la
Generalitat, Quim Torra, va
anunciar a principis de març
que l’edifici de l’antiga Foneria
de Canons, a la Rambla, acollirà “un espai cultural amb una
funció social i col·lectiva”. L’edifici és propietat de la Generalitat.
Torra va remarcar que es
vol “posar aquest edifici esplèndid al servei de les persones, que
deixi d’estar tancat i sense utilitat” i esdevingui un “equipament cultural, un recurs social i
educatiu per al país”.

L’anunci del president de la
Generalitat va provocar malestar
a l’Ajuntament. El regidor de
Ciutat Vella, Jordi Rabassa, i el tinent de l’alcaldia de Cultura, Joan
Subirats, van mostrar en roda de
premsa la seva “sorpresa i estupefacció” per l’anunci de transformar la Foneria de Canons en
un espai cultural. Rabassa va
considerar “inacceptable” que el
Govern obri un concurs per definir l’ús de l’edifici sense haver tingut en compte el procés participatiu que des de fa tres anys està
projectant el futur de la Rambla.

Tanquen un altre narcopís
al barri del Raval

HABITATGE4Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van
tancar el passat 25 de març un
narcopis al barri del Raval. En el
moment de l’operatiu policial hi
havia tres persones a dins de
l’habitatge.
El narcopís estava situat al
carrer Valldonzella i posteriorment la mateixa policia el va tapiar. La investigació policial
havia començat unes setmanes abans.
El tancament d’un nou narcopis va arribar després que ara
fa unes setmanes el regidor de Se-

guretat i Prevenció, Albert Batlle,
reconegués en declaracions a TV3
que el problema els narcopisos al
Raval està “enquistat”. Durant
l’entrevista Batlle va afirmar que
compren “el neguit absolut que
puguin tenir els veïns” però va remarcar que l’Ajuntament treballa per combatre el problema i va
deixar clar que el consistori no ha
“amagat mai” la problemàtica.
Batlle va dir que la solució passa
per una intervenció integral al barri des del punt de vista social, de
l’habitatge i l’urbanisme tal com
la que es va fer els anys 80.
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Març 2020

veïns en línia

L’habitatge, un dret bàsic
La FAVB, entitats socials i sindicats presenten la Crida a un Pacte per a l’Habitatge
HABITATGE/ La FAVB i diverses entitats socials i sindicats van presentar, el passat 25
de febrer al Col·legi de Periodistes, la Crida
a un Pacte per a l'Habitatge 2020-2030.
Aquest document ha d’esdevenir un instrument per garantir el compromís de tots
els actors socials i polítics d’assumir el dret
a l’habitatge, entenent-lo, per fi, com un
dret bàsic. Així, tal com expliquen des de la
FAVB, l’objectiu és que “l’habitatge deixi de
ser considerat una mercaderia i es comenci a valorar la necessitat de la construcció d’un sector públic”.
Els col·lectius impulsors de la Crida
volen que l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona es coordinin i s’impliquin en un pacte per a la pròxima dècada
que serveixi, entre altres coses, per regular els preus de l’habitatge i posar fi als
desnonaments. I és que, segons va dir la
presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, en
la roda de premsa de presentació del document, la situació és “insostenible”.
En aquest sentit, des de la federació
assenyalen que actualment hi ha “un context extraordinari de crisi de l’habitatge,
on els municipis reben la màxima pressió
però no disposen de les eines ni dels pressupostos necessaris”. Per aquest motiu,
creuen que s’han de destinar més recursos dels pressupostos generals de l’Estat
a aquest sector i que s’han de reclamar
“les eines legislatives i reguladores a qui
té les competències”. Aquestes peticions
arriben després del “fracàs”, en paraules de
Menéndez, del Pacte Nacional per a l'habitatge 2007-2016, que va suposar “una
oportunitat malaguanyada”, segons les

Neix la plataforma Zeroport per frenar
el creixement del port i l’aeroport
MEDI AMBIENT/ Diverses entitats socials i organitzacions
ecologistes van presentar el passat mes de febrer la plataforma Zeroport, que busca aturar el futur creixement
del port i l’aeroport de Barcelona.
La FAVB, una de les promotores de la plataforma, ha
denunciat en un comunicat que AENA i Port de Barcelona estan projectant noves ampliacions per a tots dos espais, fet que permetrà “incrementar-ne la capacitat i també les emissions”. En aquest sentit, les associacions impulsores de Zeroport recorden que els contaminants que
emeten el port i l’aeroport, així com la contaminació sonora i lumínica que generen, “afecten negativament la salut i el benestar de les poblacions veïnes”.
Per tot plegat, des de la plataforma demanen al govern espanyol, a la Generalitat i als ajuntaments implicats
“un gir radical en les seves actuals polítiques expansionistes
i insostenibles”. A més d’aturar de forma urgent els plans
d’ampliació del port i l’aeroport, entre les exigències de
Zeroport també hi ha “la definició immediata de plans de
reducció de línies de vols i rutes de transport marítim” perquè les emissions de CO2 caiguin en un 7,6% anual. Finalment, reclamen l’eliminació dels privilegis fiscals de l’activitat de les dues infraestructures i la declaració de Xarxa Natura 2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari del Llobregat.

declaracions que recull l’Agència Catalana
de Notícies (ACN).
21 FACTORS A TENIR EN COMPTE
En el document presentat recentment
s’estableixen un total de 21 factors que
tenen incidència en la regulació del mercat de l’habitatge i, alhora, es proposen
solucions per a cadascun d’ells.
Alguns dels problemes que es posen
de manifest són, per exemple, la crisi econòmica, la pressió que causa el turisme, la
legislació vigent o les mancances del parc
d’habitatge existent. El darrer punt és el
que fa referència a la construcció dels

Demanen un pacte
urgent entre l’Estat,
la Generalitat
i l’Ajuntament
preus i denuncia el fet que, en l’actualitat,
els preus dels lloguers es construeixen “en
les plataformes digitals sense cap mena de
control ni reglamentació”. Com a resposta
a aquest problema, es proposa una “regulació dels preus dels lloguers per fases”.
De moment, a més de la FAVB, la Crida a
un Pacte per a l’Habitatge ha rebut el suport
dels sindicats CCOO i UGT i d’entitats socials
com la PAH, Arrels Fundació, ECOM, Fundació
APIP-ACAM, Associació EntrePobles i la Taula
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

‘Date una Huerta’ evita
de nou el desallotjament
TEIXIT SOCIAL/ L’hort comunitari del carrer Joaquim Valls
número 79, al barri de la Prosperitat, continua actiu. El passat 25 de febrer, l’espai conegut amb el nom de ‘Date una
Huerta’ va sobreviure al tercer intent de desallotjament.
Diversos veïns i veïnes s’hi van aplegar per defensar l’hort,
fins que van rebre la notícia que el desallotjament havia
estat suspès, en part gràcies a la mediació de la gerència
del districte de Nou Barris.
Durant els dies previs a aquest intent, una trentena
d’entitats de Nou Barris i Sant Andreu van signar un manifest per demanar a la propietat (BBVA i el fons Cerberus) que s’aturés el desallotjament. El veïnat vol una cessió d’ús provisional de l’hort per mantenir les activitats que
s’hi fan i evitar que torni a estar abandonat, com va passar durant més de 10 anys fins que va ser ocupat el 2016.
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Els veïns de cinc municipis del
Besòs reclamen polítiques socials
PARTICIPACIÓ/ Un centenar de
membres d’associacions veïnals i
de diversos col·lectius locals de
cinc municipis del Besòs van participar, durant el mes de febrer, en
un fòrum per definir mesures per
transformar l’entorn urbà de la
zona. La biblioteca pública del
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs va acollir, el divendres 21 i
el dissabte 22, unes jornades que
van servir per exigir una aposta
per les polítiques socials.
Les poblacions implicades en
aquestes trobades van ser Barcelona, Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet; és a dir, les
poblacions que formen la zona
coneguda com a Eix Besòs. L’objectiu de la iniciativa, que va
comptar amb el suport de la Confederació d’Associacions de Veïns
de Catalunya (CONFAVC) i de la
Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona (FAVB), era elaborar
una agenda veïnal per impulsar
canvis significatius a l'entorn urbà
i social d’aquests municipis.
Per arribar a aquesta meta, el
debat es va organitzar al voltant
de cinc taules, cadascuna centrada en una temàtica diferent.
Així, es van tractar les qüestions
de l’habitatge, l’activitat productiva i el patrimoni, el transport i les
infraestructures, el medi ambient
i l’àrea metropolitana.
En primer lloc, diversos ponents van fer un debat inicial, que
va anar seguit de l’organització
dels grups de treball encarregats
d’abordar cadascun dels temes
establerts. Finalment, tots els

grups van posar en comú les
seves conclusions i van marcar el
punt final a l’assemblea.
UNA BASE PER CONTINUAR
Amb tot, les jornades van complir
la seva funció i van permetre constatar “l’enorme interrelació que
tenen entre si els temes abordats”,
segons detalla la FAVB en un comunicat. És per això que els participants van arribar a la conclusió
que cal “desenvolupar a l’àrea del
Besòs una forta intervenció pública i social que permeti transformar les condicions actuals en
oportunitats de desenvolupa-

ESPAIS/ Centenars de persones
van participar el 28 de febrer en la
manifestació per protestar contra el
desallotjament i l’enderroc de la Casa
Buenos Aires de Vallvidrera. Es tracta de l’antiga Llar Betània, un edifici modernista ocupat per gent del
barri des del mes de març de l’any
passat amb l’objectiu d’evitar la
seva conversió en un hotel de luxe.
Pocs dies després de la manifestació, però, van arribar les bones notícies, ja que l’Ajuntament
va aconseguir, a última hora, frenar el desallotjament previst per
al 6 de març. Ara, els veïns que
ocupen l’edifici segueixen reivindicant que el seu projecte ha de
tenir continuïtat.

Concentració
a Endesa per la
pobresa energètica

L’habitatge i el
medi ambient han
estat alguns dels
temes tractats

DRETS/ Unes cinquanta persones
es van aplegar davant de les portes de les oficines comercials d’Endesa per assenyalar la companyia
“com a màxima responsable de la
pobresa energètica i l’emergència
climàtica”. L’acció, convocada per l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i altres entitats socials, es va
fer el passat 19 de febrer, en el marc
de la Setmana contra la Pobresa
Energètica. Els assistents a la concentració van exigir a l’empresa
que assumís el deute acumulat
de les famílies vulnerables i van recordar les responsabilitats d’Endesa en el canvi climàtic, ja que,
diuen, és “l’empresa de l’estat espanyol que més contamina”.

ment i benestar per al conjunt dels
seus habitants”, diu el mateix escrit
de la federació.
Els resultats d’aquest fòrum
intermunicipal suposen l’inici
d’una nova etapa en la lluita per
aconseguir millorar les condicions
dels veïns i veïnes del Besòs. Des
de la FAVB, consideren que, a partir d’ara, les conclusions sorgides
d’aquestes jornades participatives seran la nova “base sobre la
qual continuar treballant” en projectes i iniciatives que afectin el
conjunt “dels moviments socials
de la zona”.

Les entitats veïnals elaboren un
document estratègic per a Sant Martí
DISTRICTES/ Quinze associacions veïnals
del districte de Sant Martí han elaborat el document ‘Sant Martí de Provençals: Un projecte veïnal de ciutat i convivència en el segle
XXI’. Es tracta d’un text creat conjuntament
amb la FAVB que ofereix una diagnosi de la
situació del districte i, per tant, permet detectar les mancances i desigualtats que existeixen entre els barris i respecte de la ciutat.
El document serveix per reivindicar les
singularitats dels barris de l’Eix Besòs i per
posar de manifest els seus problemes socials i urbanístics. D’altra banda, també destaca els elements estructurals i els aspectes
socials i culturals que fan de Sant Martí “un
territori amb identitat i amb un projecte de
ciutat i de convivència”, segons apunta la
FAVB en un comunicat.

La Casa Buenos
Aires se salva
de ser enderrocada

Aquest mes de febrer, les associacions de
veïns i veïnes han presentat el document al
regidor David Escudé, així com a altres representants del Districte, en el marc de la conformació del Pla d’Actuació de Districte (PAD)
i del Pla d’Inversió Municipal (PIM). L’escrit
compta amb una quinzena de demandes
prioritàries, que toquen temes molt diversos.
Per exemple, algunes de les peticions són la
remodelació del carrer de Santander o l’elaboració d’un pla actualitzat d’equipaments.
Les associacions que han signat el document són Sant Martí de Provençals, Front
Marítim, Vila Olímpica, Bac de Roda, el Besòs,
el Poblenou, Provençals de la Verneda, Diagonal Mar, Gran Via-Perú-Espronceda, la Pau,
Paraguai-Perú, la Palmera centro, Maresme,
la Verneda Alta, Via Trajana i Bogatell i la FAVB.

Eixample Respira
exigeix “menys
cotxes i més salut”
MEDI AMBIENT/ La plataforma
Eixample Respira va organitzar, el 14
de febrer, una manifestació per rebutjar els alts nivells de contaminació que hi ha al districte. Aquesta va ser la tercera mobilització
convocada pel grup en pocs mesos,
i va aconseguir aplegar unes 400
persones, que van celebrar una
versió peculiar del Carnestoltes.
Durant el recorregut, que va
arrencar a la cantonada entre València i Bruc, els veïns i veïnes de l’Eixample van exigir “menys cotxes i
més salut”i van criticar la realitat ambiental que els toca viure. A més,
també van recordar que fins i tot l’Ajuntament ha dit que la Zona de
Baixes Emissions no és suficient.
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Les cadenes de supermercats han restringit la venda per internet a causa de les comandes rebudes per la crisi del coronavirus. Mercadona ha reduït molt l’entrega a domicili i
Bon Preu no accepta més encàrrecs fins que no hagi entregat les comandes pendents.

“Les caixes estan buides”
» El comerç local es mostra molt preocupat pels efectes de la crisi que està causant el coronavirus
» El sector torna a demanar la suspensió del pagament d’impostos i també preocupen els lloguers

CORONAVIRUS4La preocupació
entre el petit comerç provocada
per la crisi del coronavirus és
molt gran. Ja fa molts dies que la
gran majoria de negocis dels barris tenen la persiana abaixada,
amb tot el que això comporta.
Als barris de Ciutat Vella la situació no és diferent. Qui fa uns
dies es va pronunciar per mostrar
la seva preocupació per la situació
actual va ser l’Eix Raval, que en un
comunicat va assegurar que les decisions que està prenent el govern
espanyol “estan molt allunyades
de la realitat que pateixen el petit
comerç i els autònoms”.
Des d’aquesta entitat consideren que els expedients de regulació d’ocupació només són
“una solució parcial” perquè “la càrrega del primer pagament de les
cotitzacions dels treballadors hi
serà igual”. “Veiem amb preocupació que no han pensat en els primers pagaments que hauran de fer
els comerciants, que després de
molts dies de confinament i dels

negocis paralitzats els afronten
amb les caixes buides”, afegeixen
des de l’Eix Raval. Per tot plegat
l’entitat fa cinc peticions: la suspensió del pagament de les quotes d’autònom durant els mesos de
confinament; la suspensió del pagament de l’IRPF i l’IVA de l’abril
al juliol; la suspensió dels lloguers en el cas que el propietari
tingui tres o més locals en propietat o el pagament a través de la
fiança en el cas que el propietari
tingui un o dos locals; la suspensió del pagament dels subministraments i una renda garantida per
a tots els autònoms durant el
confinament i els dos mesos posteriors.

700 MILIONS DE LIQUIDITAT
Seguint amb les mesures d’ajuda,
el 22 de març els sectors del comerç, el turisme i la restauració
van assegurar que si s’apliquen les
suspensions d’impostos que s’estan demanant es permetria generar al conjunt de Catalunya més de

Les persianes abaixades són la imatge habitual d’aquests dies. Foto: Línia Ciutat Vella

700 milions d’euros mensuals de
liquiditat immediata.
Cal recordar que a mitjans de
mes el petit comerç es va mostrar
decebut amb les primeres mesures que les administracions van
anunciar, especialment amb les de
l’Ajuntament. La Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Ober-

ta, el Gremi de Restauració, PIMEComerç i el Consell de Gremis
van acusar el govern municipal de
“manca d’ambició davant d’una
crisi sense precedents”.
Unes hores abans d’aquest
comunicat, l’Ajuntament havia
anunciat l’obertura d’una oficina
tributària per fer un seguiment in-

dividual de la situació de tots els
comerços afectats. També va
anunciar que no es cobrarà la recollida de residus, el retorn de les
taxes de les terrasses per cada dia
que bars i restaurants estiguin
tancats i un decret municipal per
garantir la liquiditat de les empreses proveïdores del consistori.

Esports
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Futbol | Les lligues no tornaran fins que Salut ho permeti

El passat dia 18 la Federació Catalana de Futbol va emetre un comunicat explicant que la seva
intenció és acabar les competicions sempre que el calendari ho permeti. El text, però, admetia
que cap lliga, de cap categoria, tornarà a posar-se en marxa fins que Salut hi doni el vistiplau.

Sense lligues i sense Jocs:
el waterpolo, totalment aturat
Pau Arriaga
LA BARCELONETA
Cap disciplina esportiva s’escapa
dels efectes del coronavirus sobre
la nostra vida, però si n’hi ha algunes que han patit especialment els seus efectes són les
d’aigua: el waterpolo, la natació
(amb i sense aletes) i la natació
artística. Els seus practicants no
tenen accés a les piscines i, de
mica en mica, han anat veient
com primer les lligues i després
els Jocs Olímpics han anat aturant-se en primera instància i
posteriorment ajornant-se.
Això afecta els dos clubs del
barri de la Barceloneta, el Barcelona i l’Atlètic Barceloneta,
tant des del punt de vista esportiu com social, ja que les instal·lacions de Sant Sebastià i de
la Nova Escullera estan tancades
des de mitjans d’aquest mes.
Esportivament, les dues entitats van conèixer, el passat dia
22, que la Federació Espanyola

Buit: les instal·lacions de la Nova Escullera estan tancades. Foto: CNB

de Natació (RFEN) va aprovar
una aturada “fins que hi hagi les
condicions necessàries que garanteixin la normalitat de les
competicions”. De la mateixa
matera, la nota de l’RFEN reclamava al Comitè Olímpic Espanyol l’ajornament dels Jocs de
Tòquio, fet que es va fer oficial
poc més de 48 hores després de
la publicació d’aquest comunicat.
Val a dir que la columna vertebral de la selecció espanyola
masculina està formada per jugadors del Barceloneta, que tot i
que en la mesura del que els si-

gui possible treballaran per no
perdre la forma física, no tenen
cap manera de seguir fent la
part de preparació a l’aigua.

MOR LLORENÇ CASSI
Fora de l’aigua però també relacionat amb l’actualitat del Barcelona, el passat dia 23 es va conèixer la mort de Llorenç Cassi,
un destacat atleta internacional,
especialitzat en el llançament
de martell (va ser plusmarquista a Espanya l’any 1964). Cassi va
ser un dels grans noms de la secció atlètica del CNB.

La Marató de Barcelona
es correrà a finals d’octubre

ATLETISME4“La Zurich Marató
de Barcelona es posposa al 25
d’octubre per aplicació del protocol de prevenció de la Covid19”. Amb un fil de piulades, que
començava amb aquesta, l’organització de la prova anunciava
l’ajornament de la gran cita atlètica de llarga distància de la ciutat, que estava prevista per al passat diumenge 16.
En el mateix sentit, el responsable d’Esports de l’Ajuntament, David Escudé, va explicar
que “la situació de pre-alerta dictada per les autoritats competents

ens fan actuar amb prudència i
hem decidit posposar-la”.
Davant d’aquesta situació, els
organitzadors han ofert tres possibles solucions per cobrir tots els
escenaris imaginables per als atletes que l’havien d’haver disputat aquest mes. L’ideal seria deixar el 25 d’octubre com a data i
mantenir els participants. El segon seria permetre que els atletes que no puguin córrer a la tardor cedeixin els seus dorsals a
algú altre. I el tercer, el més remot, seria suspendre l’edició del
2020 i celebrar-la l’any que ve.

Viu en línia
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| Resident Evil 3
El remake de Nemesis, la tercera part de la mítica trilogia de survival horror, explica la història de Jill Valentine, que fuig d’una ciutat infestada per un virus.

Famosos

No t’ho perdis

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) és cantant de pop i
actor. L’any 2010 va impulsar el projecte Joan Dausà i els Tipus
d’Interès, banda que es va estrenar en la indústria discogràfica
el 2012 amb l’àlbum Jo mai mai. La cançó homònima va ser
tot un èxit i va acabar formant part de la banda sonora de la
pel·lícula Barcelona, nit d’estiu (2013), gràcies a la qual Dausà
va guanyar un premi Gaudí. A finals del 2015 va fer els
últims concerts amb el grup i fins al 2018 no va rellançar la seva carrera en solitari. Ara, la crisi
del coronavirus l’ha agafat en ple procés de creació del seu futur disc i
tantes hores a casa li han
passat factura. El dia 16 va dir que si un seu
tuit arribava a 500 retuits, faria un concert a
la dutxa. El missatge va aconseguir més de
5.000 retuits i, dit i fet, el dia 18 Dausà va fer un concert en streaming que va aplegar 30.000 espectadors i que va
acabar amb ell dutxant-se i cantant alhora.

Stay Homas
Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet són tres músics
catalans que viuen junts en un pis de l’Esquerra de l’Eixample i, des que va començar la quarantena, han aconseguit estar en boca de tothom. Cada dia, creen una cançó i pengen un vídeo cantant-la a Instagram, on han
adoptat el nom d’Stay Homas. Les seves lletres parlen de
la importància de quedar-se a casa aquests dies i de les
ganes que tenen de sortir al carrer, però ho fan sempre
des d’un bon rotllo que ha conquistat milers de persones,
entre les quals hi ha ni més ni menys que Michael Bublé.

Llibres

La fitxa

?

J O A N

QUI ÉS

...

Ser un cantant de pop català

ÉS FAMÓS PER

?

També és actor llicenciat a l’Institut del Teatre

Fer un concert multitudinari en streaming

QUÈ HA FET

Va acabar l’espectacle dutxant-se amb milers d’espectadors

...

Seguiment massiu

A LES XARXES

Teatre

D A U S À

Milers d’usuaris van comentar i agrair el concert

Música

Pelis i sèries

Llibreries obertes
Una proposta dels llibreters

#TeatreAlSofà
Diverses companyies

Future Nostalgia
Dua Lipa

Freud
Marvin Kren

Aquest cop, en comptes de recomanar un
llibre, recomanem una iniciativa impulsada per responsables de petites llibreries de Catalunya, el País Valencià i les Balears. Es tracta de Llibreries obertes, que
busca pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus en el sector promovent la venda anticipada de llibres: els pots comprar
ara i recollir-los quan acabi el confinament.

Un dels sectors més afectats per la situació actual és el de les arts escèniques. Però,
si els espectadors no poden anar al teatre,
el teatre va a casa dels espectadors.
Aquesta és la idea de la campanya #TeatreAlSofà, a la qual ja s’han sumat desenes
de sales d’arreu del territori. La Biblioteca
Virtual de la Diputació ofereix un llistat d’enllaços per veure un gran nombre d’obres.

La cantant britànica Dua Lipa, una de les
exitoses del moment, havia de publicar
el seu segon àlbum el 3 d’abril. Però les
coses no li estan sortint del tot bé: després d’haver de cancel·lar la gira a causa
del coronavirus, fa uns dies es va filtrar el
contingut del seu disc a internet. Aquest
fet la va obligar a avançar l’estrena de Future Nostalgia al 27 de març.

Netflix, que aquests dies està rebent més
visites que mai, acaba d’estrenar una sèrie sobre el pare de la psicoanàlisi, Sigmund Freud. Amb només vuit capítols
de 45 minuts, Freud mostra com el jove
protagonista (Robert Finster) col·labora
amb una mèdium (Ella Rumpf) i un detectiu (Georg Friedrich) per resoldre
crims d’allò més sanguinaris.
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