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Clamgraciencperunasortida
social a la crisi del coronavirus

La plaça de la Vila acull dues manifestacions en pocs dies on es demana posar “la vida abans que el capital” pàg 8

IMATGE INSÒLITA pàg 8
Els veïns gaudeixen
d’un Park Güell sense
la presència de turistes

COMERÇ pàg 12

Obren un terç de les
terrasses dels bars
i restaurants graciencs

ESPORTS pàg 13

L’Europa, a l’espera
de saber si acabarà
la lliga tercer o quart
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RECOMPTE D’ARRELS pàg 8

A Gràcia hi ha un total
de 45 persones que 
viuen i dormen al carrer

REOBREN LES BOTIGUES pàg 3
Pròsper Puig, de Barcelona
Comerç: “Les botigues ara
faran de coixí social”
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“Ja sé de set negocis que tinc a prop
que no tornaran a obrir”. Qui pro-
nuncia aquestes paraules és en Ser-
gio Moral, el president de l’eix
comercial Nou Eixample i pro-
pietari d’una botiga de subminis-
tres informàtics.
La pandèmia del coronavirus

ha deixat el petit comerç de la ciu-
tat en una situació molt delicada.
Més de dos mesos després de l’i-
nici de l’estat d’alarma, dilluns 18
de maig Barcelona va entrar en la
fase 0,5 del desconfinament. És un
pas més perquè les botigues pu-
guin començar a estar una mica
més a prop de la normalitat. El ras-
tre de totes aquestes setmanes,
però, és força desolador. “Et par-

la algú que en el seu negoci ha sal-
vat els mobles però la magnitud de
la tragèdia...”, afirma Moral amb
un punt d’abatiment. 
En el seu cas  va tenir la boti-

ga dues setmanes completament
tancada i llavors es va tornar a po-
sar en marxa a poc a poc. El negoci
el porta amb la seva germana i els
tres treballadors que tenia se’n van
anar a casa amb un ERTO. Ara,
però, ja n’ha fet tornar un. Expli-
ca que  han anat treballant per la
quantitat d’ordinadors portàtils i
altres aparells que la gent ha ne-
cessitat per teletreballar o per a
l’escola a distància dels fills. Tot i
això, el 90% de la seva clientela
són empreses que fins fa pocs dies
estaven totes tancades.

TRES RESTAURANTS
Una altra persona que té molt a
dir de tot el que ha viscut aquests

dies és en Jordi Navarro, presi-
dent de l’eix comercial Fabra
Centre (Sant Andreu) i propieta-
ri de tres restaurants al passeig Fa-
bra i Puig: una pizzeria, una ham-
burgueseria i una taverna basca.
Tots tres locals tenen una capa-
citat d’entre 80 i 90 persones i do-
nen feina a 35 persones.
“A l’hostaleria gairebé no et

pots permetre tancar una set-
mana, doncs imaginat dos me-
sos”, afirma Navarro. “Una si-
tuació com l’actual no l’havia vis-
cut mai.  És frustrant, et genera
impotència... Veus que no hi pots
fer res però hi segueixen havent
unes despeses fixes per pagar”, la-
menta. Navarro diu que de mo-
ment segueix endavant amb els
tres restaurants però que aviat
haurà de “prendre decisions més
exhaustives”. Sobre el panora-
ma general del sector de la res-

tauració a la ciutat, el seu diag-
nòstic és clar i contundent: “La
restauració està al límit”.

“COIXÍ SOCIAL”
En el marc d’aquesta reobertura
progressiva –el dia 18 van obrir el
80% de les botigues–, des de la
Fundació Barcelona Comerç cele-
bren que a partir d’ara ja no cal cita
prèvia per anar als comerços i
que s’hagi retirat la prohibició per
a les botigues de roba de fer re-
baixes. Un dels vicepresidents de
l’entitat, Pròsper Puig, afirma que
“era una situació absurda que no-
més feia que posar pals a les rodes”.
D’altra banda, Puig explica

que la situació dels eixos comer-
cials a causa de la crisi del coro-
navirus és força diferent en funció
de la zona. “En alguns eixos la si-
tuació és millor i en d’altres pitjor
perquè ja tenien problemes pre-

vis”, diu. Tot i això, destaca que
aquests dies “s’ha reforçat el vin-
cle” entre els comerciants perquè
s’ha arribat a la conclusió que
“només ens tenim a nosaltres”.
En paral·lel, Puig també con-

sidera que l’augment de les com-
pres digitals pot acabar beneficiant
el petit comerç. “Hi ha comerços
que s’han posat les piles amb el
tema digital i d’aquesta situació en
podem sortir més ben posicio-
nats”, afirma. 
Per acabar, el vicepresident

de la Fundació Barcelona Comerç
també deixa clar que, en un con-
text de dificultats econòmiques
per a molta gent, el comerç local
farà més que mai el seu paper de
“coixí social”. “Nosaltres som molt
més que un servei de compra i ven-
da. També som veïns i ens ajudem.
No hem de crear cap relat perquè
ja el tenim”, conclou.

L’hora de tornar a arrencar
» El petit comerç es posa en marxa amb un 80% de les botigues que aixequen la persiana

» Pròsper Puig (Barcelona Comerç): “Els comerciants tenim clar que només ens tenim a nosaltres”

Albert Ribas
BARCELONA

Les botigues de la ciutat ja s’estan tornant a posar en marxa. Foto: Ajuntament
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La lupa

per Francesc Reina

Veus trencades 

Els darrers que van sortir de la crisi de
2008 han estat els primers a patir l’actual
i, tal com va passar llavors, tornen a to-
car fons els qui mai van pensar que ne-
cessitarien ajuda. Les crisis afecten per de-
sigual, retiren d’un buf els hu-
mils. El virus de la pobresa as-
salta una infància sense ter-
rasses ni ordinadors, és hos-
til perquè desempara i apar-
ta. La condició indigent d’a-
questes lletres està basada en
fets reals, obre buits per ob-
servar l’infern, ara que tant està de moda
la vulnerabilitat. Hi ha qui té una relació
mínima amb la realitat, on la nit no s’a-
caba, són illes abandonades. Alguns,
embrutits de vi groller per oblidar il·lu-
sions; altres, bruts d’amor, plens de fan-
tasies i malsons que encenen la sang, s’a-
gafen als contes, cançons i llàgrimes.

Amagats al fons de la fila, artistes
d’un teatre sargit; no ho són per volun-
tat pròpia, desconeixen la satisfacció per-
què no la troben. Veus fracturades que
fan grinyolar la Justícia amb els seus ofi-

cis trastornats. Els salva una mica de re-
construcció en les seves memòries tren-
cades. Pot ser que José Antonio torni al
pis tutelat, que el Manuel demostri que
no el va segellar perquè estava deprimit.
Tant de bo que a Miguel li arribi, per fi,
la renda; que en Carlos vulgui anar a la
revisió mèdica; que bo que Alina deixi

de visitar homes i el Francisco es quedi
a la Clínica Mental. Que bo seria que
l’Antonio tornés a recordar el seu nom,
quina alegria que el Paco pogués sufo-
car l’angoixa de les males mares.

Deia en Borges a Història
de la Infàmia que criden
més l’atenció els perdedors:
“La caiguda o el pecat són mi-
llor ocasió que la virtut”.
Els últims seran els pri-

mers, comentà el papa Fran-
cesc a uns esportistes: ser

cuer, deia, és veure la bellesa en les coses
més petites, tractar d’acceptar els límits
amb serenitat, tenir clar cap a on ens por-
ta l’esforç. Jugar net, ser correctes i lle-
ials, i tenir gran respecte per l’adversari
és el triomf de la humilitat sobre el
triomfalisme del mal, que només busca
la visibilitat mediàtica. Amén.

El virus de la pobresa assalta una infància
sense terrasses ni ordinadors, és hostil 

perquè desempara i aparta

El cas d’abusos sexuals
de l’Aula de Teatre de

Lleida evidencia nova-
ment la necessitat d’allargar el termi-
ni de prescripció d’aquests delictes. Les
entitats que treballen amb les víctimes
fa temps que demanen una llei per
aconseguir-ho i evitar la impunitat
dels depredadors sexuals.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A mi m’agrada moltís-
sim aquesta facilitat per

a cancel·lar artistes i es-
criptors per masclistes que us im-
pregna d’una personalitat pulcríssi-
ma, però als vostres amigots els rieu les
gracietes perquè “he he, ho diu de
broma, ell és aixís”. Revisem-nos primer
en una ràtio de 10 km.

Aquí la veu de l’expe-
riència després de dues

setmanes de fase 1: us he
de dir que és normal que els primers
dies veieu caos i aglomeracions per tot
arreu. És un efecte shock, per contrast.
Després ho anireu normalitzant. (Però
porteu mascareta i no us toqueu). (En-
tre vosaltres).

Cesen Pérez de los Co-
bos per escriure infor-

mes policials de ficció
que apunten a persones del govern es-
panyol. Va fer el mateix amb l’1 d’oc-
tubre i contra els Mossos d’Esquadra,
i amb el mateix objectiu: destruir per-
sones i institucions. En aquella ocasió
el van ascendir.

@gerardgomezf@_MariaCliment@abigailarmen @AlvaroMunyoz

Els semàfors

Xarxa de Suport Gràcia
La xarxa de suport mutu de Gràcia va ser
una de les entitats que es va afegir a les
manifestacions dels dies 20 i 26 de maig
per demanar una sortida social a la crisi
del coronavirus. L’entitat va denunciar el
paper dels Mossos en la primera protesta. 

pàgina 8

Arrels Fundació
Arrels ha fet un nou recompte de la gent
que viu al carrer i les xifres tornen a ser

preocupants. L’entitat, amb anys al darre-
re de compromís social, avisa que el nom-
bre seria més alt si no fos per les places

d’emergència habilitades per la pandèmia. 
pàgina 8

Ajuntament
La regidoria de Comerç ha anunciat que
oferirà una sèrie d’ajudes als propietaris
dels locals comercials que rebaixin el

preu del lloguer als propietaris dels ne-
gocis. El lloguer és un dels temes que

més preocupa els botiguers de la ciutat. 
pàgina 12
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La FAVB demana que 
es tanquin els pisos turístics1

2
Qui cuida les cuidadores? 
Parlen les entitats de treballadores de la llar

El millor de cadascú

El que era normal ja no ho és: 
Gràcia després del coronavirus

Un festival d’art al Japó amb esperit 
gracienc que no s’atura ni pel coronavirus

El + llegit líniagràcia.cat

3

4

5

Safata d’entrada

En el año 2012, en plena crisis, el
Gobierno subió el IVA de pelu-
querías del 8 al 21 por ciento.
Ahora, con este IVA desmesu-
rado y solo pudiendo atender a
una clienta por peluquera bajo
una menor plantilla ante las me-
didas de seguridad, muchos de
nuestros centros están abocados
a un cierre sin remedio bajo las
consecuencias que ello conlleva;
es decir, autónomos y emplea-
dos a la calle. Hace años que pe-
dimos una rebaja de este impu-
esto y, si no nos lo aplican,
muchos centros entraran en una
UCI con muy poca o ninguna
perspectiva de salvarse.

Peluquerías
per Maribel Estrada

El silenci m’acompanya
per Jordi Lleal 

Aquests dies de confinament, a
casa estant, m’han servit per
sentir sons que abans, amb el
brogit del tràfic i els sorolls de
l’activitat veïnal, no havia aper-
cebut. Com si de sobte m’ha-
guessin posat un sedàs que fil-
trés uns sorolls desagradables
i deixés passar sons plaents. Ara
capto com refilen les merles, els
parrups dels coloms, el xerro-
teig de les orenetes, el cant
dels rossinyols, la xerrameca de
les cotorres que, lleugeres, pas-
sen volant, els miols dels gats i
algun lladruc escadusser del
gos del balcó veí.
No puc pas escoltar l’explo-

sió primaveral de les flors del
badiu i els fruits del llimoner i
el micaquer, però sí que tinc
prou temps per contemplar
com van florint. En el silenci
que m’acompanya, puc escoltar
la meva música preferida, sigui
clàssica o lleugera, i llegir uns lli-

bres tant de temps oblidats a la
prestatgeria, esperant tenir
prou temps per a la seva lectu-
ra i que ara puc assaborir sen-
se presses, sense les interrup-
cions sorolloses del tràfic del
carrer, botzines, camions des-
carregant o carregant la brossa.
Un silenci especial, espès,

m’acompanya i, a vegades, em
deixo anar als braços d’en Mor-
feu, entre pensaments calmats,
qui sap si profunds, i vull dei-
xondir per poder escriure aque-
lles coses que a un li passen pel
cap i en vol deixar constància
per a ell mateix o per a altres,
si ho volen compartir. De nit,
alço la vista cap al firmament i
escolto el silenci absolut, si pot
ser encara, allà a la volta del cel,
on miríades de cossos volten
immersos en el més aclapara-
dor silenci, en la nit eterna, fins
a poder escoltar el batec del
meu cor.    

Les millors
perles

Ha mort un cocodril que, si hagués parlat, hauria estat un bon
professor d’història. Capturat l’any 1936 als Estats Units, va ser
traslladat al zoo de Berlín i es va convertir en un dels animals

preferits d’Adolf Hitler. Va sobreviure a bombardejos i, acabada la Se-
gona Guerra Mundial, va ser traslladat per l’exèrcit soviètic a Moscou.

Palmeres sobrevolant el cel de Barcelona: una altra imatge
surrealista del 2020. Aquesta, però, té una explicació fàcil.
L’Ateneu Barcelonès ha traslladat cinc palmeres del seu

jardí a un viver mentre durin les obres a l’Espai Rogent. Des-
prés, es tornarà a repetir la imatge d’aquests arbres voladors.

La ciutat de Pompeia, destruïda per l’erupció del Vesuvi l’any 79
dC, continua sorprenent-nos avui dia. Ara, un equip d’arqueò-
legs ha descobert una botiga i centre de producció de perfums

creada el segle II aC. Els experts ja l’han catalogat com una de les
perfumeries més ben conservades de l’època romana.

Serà un bon any per viatjar i conèixer algú a l’estranger,
ideal per trobar feina, hi haurà abundància econòmica i es
podrà caminar pel carrer. Aquestes són les prediccions

que van fer dues pitonisses argentines per al 2020. Ara el vídeo
on ho diuen s’ha fet viral i potser perdran alguns clients.

Una fotografia de Jair Bolsonaro ocupant tota la portada del
diari brasiler Folha de S. Paulo amb un titular sorprenent: “O
maior Presidente da história do Brasil”.A baix, un matís: Bolso-

naro va dir que qui fos elogiat per Folhao O Globodimitiria. Es tracta
d’una portada fictícia, però ja ha conquistat tot Twitter.

A les xarxes

@quadern_tactil: Que els nous referents
femenins de la cultura catalana tinguessin
noms de besàvia nascuda el s. XIX era una
cosa que no esperava, però que m’encanta.

@AlbertLloreta: Abans que sortiu tota la
policia social a insultar la gent que fa cerve-
ses en terrasses: “S’han detectat cadenes de
transmissió en empreses agroalimentàries”.

#RebrotALleida

@marinaftorne: El Ministeri rectifica el to-
tal de morts de coronavirus acumulats des
de l’inici de la pandèmia. En resta gairebé
2.000, més de la meitat (1.126) a Catalunya.

#BallDeXifres #JuanaDolores
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DRETS SOCIALS4La plaça de
la Vila es va convertir els dos
últims dimarts del mes (20 i
26) en un dels epicentres de la
ciutat on diversos  veïns es
van manifestar per exigir  que
la crisi social provocada pel
coronavirus s’encari donant
prioritat “a la vida abans que el
capital”.
Les mobilitzacions, convo-

cades per diferents col·lectius,
van servir per exigir “mesures
que posin per davant les per-
sones abans que els beneficis”
i per defensar els serveis pú-
blics i la redistribució de la ri-
quesa. La protesta del dia 26
va acabar amb la lectura del
manifest ‘Ens hi van els drets
i ens hi va la vida’. El text feia
una crítica a les retallades en
sanitat i alertava d’una possi-
ble “degradació” dels serveis
públics si aquests s’externa-
litzen. 
Algunes de les propostes

dels manifestants van anar des
de la prohibició dels ERO i els
ERTO fins a l’augment del sa-
lari mínim interprofessional o
la garantia d’una prestació eco-
nòmica a totes les persones
sense ingressos i l’augment
dels impostos. En paral·lel,
també es va rebutjar “l’ús de l'e-
xèrcit i dels cossos policials”
per limitar els drets polítics i ci-
vils i es va demanar la deroga-
ció de la Llei Mordassa, que es
regularitzi la situació dels mi-
grants i que es tanquin els CIE.

TENSIÓ I INCIDENTS
La protesta del dia 26 es va fer
sense incidents, cosa que no va
passar durant la del dia 20,

quan la concentració va acabar
desembocant amb moments
de tensió amb els Mossos d’Es-
quadra, que van mirar d’impe-
dir la manifestació.
Els agents, seguint les di-

rectrius que prohibeixen les
manifestacions durant l’estat

d’alarma, van intentar evitar
que els concentrats mostressin
els cartells que duien. Això va
provocar que els ànims s’es-
calfessin i una dona acabés
detinguda per, segons la versió
policial, negar-se a identifi-
car-se. Va ser denunciada per
atemptat contra els agents de
l’autoritat.

Des de la Xarxa de Suport
de Gràcia van qualificar els
fets de “vergonya” i van recor-
dar que la convocatòria s’esta-
va fent “amb totes les mesures
de seguretat”. La CUP, per la
seva banda, va demanar la
compareixença del conseller
d’Interior, Miquel Buch, per
l’actuació dels Mossos.

“DRETS EN QÜESTIÓ”
Tornant a la protesta del dia 26,
aquesta també va servir per
comprovar la preocupació en-
tre els manifestants per la pèr-
dua de drets que hagi pogut
provocar l’estat d’alarma. “S'es-
tà posant el dret de manifesta-
ció en qüestió amb l’excusa de
l’estat d’alarma, quan els fei-
xistes surten quan els dóna la
gana? Ens agradaria que la
resposta fos negativa però
veiem que no és així”, va afir-
mar una de les concentrades en
declaracions a l’ACN.

Les dues manifestacions es van fer a la plaça de la Vila. Foto: Sílvia Jardí/ACN

Clam gracienc per una sortida
social a la crisi del coronavirus
» La plaça de la Vila acull dues manifestacions en pocs dies

» Els concentrats demanen que “la vida vagi abans que el capital”

Els veïns gaudeixen 
d’un Park Güell sense turistes

CORONAVIRUS4La pandèmia
del coronavirus ha deixat moltes
imatges insòlites al conjunt de la
ciutat. Una d’elles és la que ofe-
reix el Park Güell des del passat
20 de maig, el dia que va obrir les
seves portes després de més de
dos mesos tancat. Només se-
gueixen tancades les zones de joc
infantil i els berenadors.
I és que aquest emblemàtic

espai gracienc és, ara com ara,
un lloc molt diferent del que ha
estat des de fa molts anys. La
desaparició del turisme ha pro-
vocat que l’estampa més habitual

d’aquests dies sigui la de veïns de
la zona, i també barcelonins
d’altres punts de la ciutat, gau-
dint dels diferents racons del
parc. Nens jugant, adults xe-
rrant... Aquesta és la nova nor-
malitat del Park Güell.
Una altra de les diferències

és, si es compara amb la reali-
tat d’abans de la pandèmia,
que l’accés és totalment gratuït.
Ara caldrà veure quant dura
aquesta realitat, ja que tots els
veïns són conscients que la si-
tuació actual és efímera i les co-
ses tornaran a canviar.

Al districte hi ha 45 persones
que dormen al carrer

POBRESA4La Fundació Arrels
ha fet públic el seu últim re-
compte de la gent que actual-
ment viu i dorm al carrer al con-
junt de la ciutat. En el cas de
Gràcia, la xifra és de 45 perso-
nes, i és el tercer districte amb
menys gent que pateix aquesta
problemàtica.
Des de l’entitat diuen que la

xifra del conjunt de la ciutat
(1.239 persones) és similar a la
del recompte de l’any passat
però alerten que podria ser molt
més gran si no fos per les 620
places que l’Ajuntament ha ha-

bilitat per culpa de la pandèmia
del coronavirus.
“Un dels reptes, ara, és evi-

tar que les persones que ocupen
aquestes places d’emergència
hagin de viure al carrer quan els
recursos tanquin i es desconfi-
nin. Si això passa, la frustració
de les persones augmentarà i
serà molt més difícil actuar”,
afirma Ferran Busquets, direc-
tor d’Arrels.
Per tal de reduir aquestes xi-

fres, a Arrels exigeixen habitat-
ge “més enllà dels recursos d’e-
mergència temporals”.

Festa Major de Primavera | Suspesa la quarta edició
La Festa Major de Primavera que organitzen els moviments socials des del 2017

no tindrà quarta edició a causa de la pandèmia del coronavirus. La festa 
s’havia de celebrar aquest mes de maig però no tornarà fins a l’any que ve.  

Els Mossos d’Esquadra
van intentar evitar
la protesta del 
passat 20 de maig

Una imatge del parc el passat 26 de maig. Foto: Twitter (@_suniac)
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La FAVB critica que la Generalitat només s’hagi reunit amb representants del turisme

Per un canvi de paradigma
TURISME/ Que la temporada estival d’en-
guany no serà, ni de lluny, comparable a la
de qualsevol any recent és quelcom que ja
tothom sap i que s’ha assumit, fins i tot per
part dels sectors que en viuen: el de la res-
tauració i el del turisme.

De fet, a principis del mes passat, la
consellera d'Empresa i Coneixement, Àn-
gels Chacón, va mantenir una reunió amb
diferents agents i representants del sector
turístic, segons van explicar des de la Ge-
neralitat. Aquesta trobada, però, va gene-
rar un cert malestar en la FAVB, que va
criticar que “no es pot pensar només a res-
catar les empreses: s’ha de pensar en els
seus treballadors i treballadores i, més
enllà, en l'oportunitat de fer un canvi es-
tratègic de model” envers la dependència
que la ciutat (i bona part de la resta del
país) tenen respecte del turisme. 

En aquest sentit, des de la federació
apunten que molt abans de la pandèmia
ja havien incidit en la necessitat de fer “un
replantejament profund del sector turístic”
i asseguren que aquest és el moment per-
fecte per poder fer-lo.

TANCAMENT DELS PISOS TURÍSTICS
Aprofitant la situació de reflexió col·lectiva
que estem vivint, una quarantena d’asso-
ciacions veïnals i de federacions d’associa-
cions de veïns van fer arribar, també durant
el mes passat, una petició al govern de
Pedro Sánchez perquè tanqui els pisos tu-
rístics “per poder ser una font d’expansió
del risc sanitari del coronavirus”.

En un text conjunt, les entitats denun-
ciaven que des del punt de vista sanitari és

una “bestiesa” que aquests puguin conti-
nuar operant, ja que molts estan en blocs
on viuen “persones grans i d’altres que for-
men part dels col·lectius de risc” i van de-
nunciar que, sovint, en aquests pisos
turístics hi ha persones que no tenen
massa cura de la neteja i la higiene.

Per aquestes raons, les associacions de
veïns sol·liciten a l’executiu de Sánchez que
deixi de considerar-se servei essencial qual-
sevol establiment (pis turístic, hotel o pen-
sió) que no tingui accessos diferenciats per
a veïns i persones allotjades i que es pren-
guin mesures per evitar que se segueixin

fent reserves a portals com Booking.com o
AirBNB mentre duri l’estat d’alarma.

LA XARXA SET ES PRONUNCIA
Qui també ha volgut pronunciar-se sobre la
situació de les conseqüències de la Covid-
19 sobre el turisme és la xarxa Sud d’Europa
Front la Turistizació (SET). Aquesta entitat
considera que no cal rescatar el sector turís-
tic agreujant el deute públic i que cal que els
governs revisin la seva despesa pública per-
què aquesta pugui respondre a les necessi-
tats bàsiques de la població.

SOCIETAT/ La imatge de la Rambla buida durant el dia
de Sant Jordi (el trànsit al carrer ha baixat moltíssim en
comparació amb fa mesos, però el contrast de la diada va
ser especialment significatiu) va generar una reflexió en
l’associació Amics de la Rambla que l’endemà del 23 d’a-
bril van voler compartir amb tothom: volen tornar a di-
rigir-se als veïns de la ciutat.

En una carta oberta, el seu president, Fermín Villar, as-
segura que la Rambla “sempre ha avançat el que després
serà la ciutat” i que l’estiu que se’ls presenta és una opor-
tunitat per “repensar-ho tot, tant a nivell comercial, eco-
nòmic i laboral com en l’àmbit social”, apuntant que el pas-
seig ha de ser “la Zona Zero des d’on iniciar el canvi d’hàbit
econòmic, social i cultural”. I això, segons Villar, ha d’anar
de la mà d’una aposta decidida per tornar a seduir els bar-
celonins i les barcelonines.

L’entitat presumeix de l’oferta gastronòmica, cultural,
de lleure i comercial que es pot trobar al llarg del seu qui-
lòmetre i mig de llargada i diu que cal fer tot el que sigui
necessari per replantejar idees associades com la que és
un carrer on només es venen souvenirs. Per fer-ho, però,
des d’Amics de la Rambla consideren que cal la compli-
citat tant del Districte de Ciutat Vella i de l’Ajuntament, així
com de molts altres sectors.

Objectiu post-pandèmia: recuperar 
la Rambla per als barcelonins SOLIDARITAT/La Fundació Arrels ha alçat la veu després

que en poc més de quatre setmanes (entre mitjans de març
i del mes passat) la ciutat hagi estat l’escenari de l’assas-
sinat de quatre persones que vivien al carrer.

En un comunicat publicat el passat 22 d’abril, l’entitat
va denunciar que el fet de no poder confinar-se durant l’es-
tat d’alarma agreuja la situació de les persones sense llar,
les exposa a més riscos i vulnera encara més els seus drets,
relacionats amb la mobilitat, la seguretat i l’espai públic.

Arrels, de fet, va voler aprofitar el seu espai de denún-
cia per demanar als veïns de la ciutat que si mai veuen una
agressió a persones sense sostre que truquin (635 439 400)
o que enviïn un correu electrònic (juridic@arrelsfundacio.org)
al seu departament jurídic.

Denuncien la inseguretat
dels sensesostre a la ciutat

veïns en línia

Associacions de veïns
de tot l’Estat han 
enviat una carta 

al govern de Sánchez

Foto: Pau Cortina / ACN
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EFEMÈRIDE/ El dia 20 del mes
passat es van complir 50 anys de
la fundació de l’Associació de
Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella,
al districte de Sant Andreu.

L’entitat va néixer en els dar-
rers anys del franquisme i des de
ben aviat va convertir-se en l’a-
banderada de les reivindicacions
socials i veïnals d’aquest barri
de la ciutat. 

Protestes contra els Plans Es-
pecials de Reforma Interior (PERI),
manifestacions per reclamar l’ar-
ribada del metro i demandes
per tenir equipaments dignes al
barri han estat algunes de les mo-
bilitzacions dels veïns en aquest
mig segle de vida.

L’AVV de la Trinitat
Vella celebra el seu
50è aniversari

INVERSIÓ/ Fent-se ressò de les dades pu-
blicades a finals del mes passat per l’Stoc-
kholm International Peace Research
Institute (SIPRI), el Centre Delàs i l’Interna-
tional Peace Bureau (IPB) han demanat al
govern espanyol que faci un canvi en els
seus pressupostos. En concret, les dues en-
titats han reclamat que els 13.000 milions
d’euros que es contemplen destinar en-
guany a despesa militar (avions de combat,
submarins, helicòpters i munició, entre al-
tres coses) es dediquin a la investigació del
coronavirus i a la salut.

“Segons els càlculs del Centre Delàs,
que inclouen partides incloses en els pres-
supostos d'altres ministeris, la xifra (del
2019) va ser encara superior i arriba als
20.050 milions d'euros, l'equivalent a 55

milions d'euros diaris. “Imaginem-nos si ha-
guéssim invertit aquesta suma a enfortir la
sanitat pública”, va explicar Pere Ortega,
president del Centre Delàs, en la roda de
premsa que van oferir les entitats per ex-
plicar la seva proposta.

Per la seva banda, Mar Gimena, del Ser-
vicio Madrileño de Salud, present també
en aquesta convocatòria, va apuntar que
l’hospital de campanya instal·lat a IFEMA
(Madrid) s’hauria pogut gestionar amb cos-
sos civils i considera “un malbaratament de
recursos” que ho hagi fet la Unitat Militar
d’Emergències, ja que “per lluitar contra un
virus no necessitem gent armada sinó sis-
temes sanitaris enfortits” i que les tasques
que estan fent els militars “es podrien fer
més eficientment amb civils”.

Demanen destinar 13.000 milions 
de despesa militar a investigació i salut

ECONOMIA SOCIAL/ La Taula Eix
Pere IV ha posat en marxa la ini-
ciativa Ajudem el Camp des del
Barri, una iniciativa que vol cons-
cienciar veïns del Poblenou, de
Sant Martí i de la ciutat perquè fa-
cin un consum responsable i, al-
hora, per donar un cop de mà a di-
ferents iniciatives de la pagesia.

L’entitat ha elaborat una llis-
ta de persones interessades a for-
mar part d'una cooperativa o
grup de consum, per tal de po-
sar-les en contacte amb aques-
tes cooperatives o proveïdors
que més s’escaiguin. A través
d’un formulari Doodle, els inte-
ressats han de marcar i detallar
les necessitats que tenen.

L’Eix Pere IV 
dona un impuls 
al cooperativisme

MOBILITAT/ A finals del mes pas-
sat, el Bicicleta Club de Catalunya
(BCC) va publicar una guia expli-
cant com la bici serà una gran eina
per afrontar la mobilitat un cop
s’hagi superat la pandèmia.

La FAVB ha compartit aques-
ta publicació, que reclamava me-
sures com la reobertura del Bicing
(el servei va reactivar-se el passat
23 d’abril, després de més d’un
mes d’aturada), l’ampliació dels
carrils existents i el desdobla-
ment dels que són de sentit únic,
la reducció i el control de la velo-
citat dels vehicles dins de la ciu-
tat i la programació de formacions
per als usuaris de les bicis, entre
molts altres aspectes.

La bici com 
a resposta a la 
nova realitat

veïns en línia

La situació de les residències, 
“un desastre anunciat”

SANITAT/Si hi ha un segment d’e-
dat que està patint amb més du-
resa els efectes de la pandèmia és
la gent gran. Són població de risc
i els símptomes del coronavirus
poden agreujar patologies prèvies
que ja patissin. Algunes d’elles, a
més, viuen a les residències que hi
ha a la ciutat (i a la resta del país), i
precisament aquests espais han
estat tristament protagonistes du-
rant aquesta crisi sanitària.

No és gens estrany veure sani-
taris o la Unitat Militar d’Emergèn-
cia (UME) havent d’entrar a
desinfectar-les. I és que segons la
FAVB, en la majoria d’elles les con-
dicions són dolentes: paguen sous
de misèria a les seves plantilles (que
també són curtes) i aquestes no
poden proporcionar el benestar
que necessitarien els seus residents.
A banda, la federació també de-
nuncia la “nul·la vigilància per part
de l’administració en el compli-
ment de les condicions presenta-
des en el contracte d’adjudicació”.

En aquest sentit, la FAVB re-
corda que a la ciutat la vigilància
de la salut de les persones que
viuen a residències està en mans
de l'empresa privada Mutuam, de
qui denuncia “cap transparència”
en les seves activitats contracta-
des i la seva avaluació. 

Per això, la federació considera
que “les persones que viuen a les
residències assistides veuen vulne-
rats els seus drets de ciutadania, ja
que queden excloses de part de la
cartera de serveis sanitaris i progra-
mes de salut en general, sense obli-
dar altres drets com el de
participació, que haurien de man-

tenir independentment del lloc on
visquin”. En altres paraules, es con-
verteixen en ciutadans invisibles.

La federació remarca que des
de fa tres anys hi ha hagut grups
de familiars que han sol·licitat al
Consorci Sanitari de Barcelona
(CSB) que l’assistència sanitària als
usuaris de les residències es pres-
tés als Centres d’Atenció Primària i
que es rescindeixi el contracte a
Mutuam. Això no s’ha fet, i per això
la FAVB considera que les males
condicions que han patit i patei-
xen els usuaris són la mostra de la
“incompetència i indolència de les
persones que comanden el nostre

sistema de salut i d’atenció a les
persones vulnerables” i creu que la
situació no hauria estat tan greu si
el CSB hagués “complert els seus
deures com a responsable”.

La FAVB conclou exigint que es
respectin tots els drets de les per-
sones que tenen el seu domicili a
una residència, el compliment de
totes les lleis i normatives que vet-
llen per la salut pública i que s’ava-
luï de forma transparent la feina
que fan les empreses gestores de
les residències, assegurant que el
que s’està vivint actualment era
“un desastre anunciat”.

La federació 
exigeix que es 

respectin tots els
drets dels usuaris
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Ajudes per als propietaris que
rebaixin els lloguers comercials
LLOGUERS4L’Ajuntament do-
narà 600 o 1.200 euros als
propietaris de locals comer-
cials que redueixin el lloguer
als seus arrendataris entre un
25 i un 50%, o més d'un 50%,
respectivament, durant els sis
mesos posteriors a l’inici de
l'estat d’alarma. 
L’ajut se centra en els nego-

cis amb un local de menys de
300 metres quadrats que hagin
hagut d’abaixar la persiana du-
rant l’estat d'alarma, amb zero
ingressos i on el negoci sigui d’un

autònom, una microempresa o
una petita empresa. “Estem par-
lant de comerç al detall de pro-
ductes no alimentaris, serveis
d'alimentació en bars i restau-
rants, allotjament, reparació o
agències de viatges”, ha detallat
la regidora de Comerç i Mercats,
Montserrat Ballarín. Ballarín
creu que ara és el moment de fer
aquesta aposta perquè “és quan
les botigues estan reobrint”. 
La partida econòmica per

aquestes ajudes és d’un milió
d’euros.

RESTAURACIÓ4L’entrada a la
fase 1 de la ciutat des del dilluns
25 de maig va fer que els bars i
restaurants ja poguessin posar
en marxa les seves terrasses, tot
i que amb un aforament limitat.
En el cas de Gràcia, segons

les xifres que va fer públiques
l’Ajuntament, van obrir el 36%
de les terrasses.  La mitjana de
la ciutat va ser del 40%, amb
Horta-Guinardó al capdavant
(75%).
L’arrencada es va fer de for-

ma escalonada, amb estones on
a les terrasses s’hi va veure for-
ça gent i a estones menys. Tot i
això, alguns propietaris van
alertar que amb les restriccions
actuals no és gens fàcil que els
surtin els números.

“ESCALFAR MOTORS”
Per la seva banda, el Gremi de
Restauració va assegurar que,
segons els seus càlculs, al con-
junt de la ciutat dos de cada tres
locals amb terrassa encara no
havien obert les portes tot i
que, amb l’entrada de la ciutat

en la fase 1, ja poguessin re-
prendre la seva activitat. Les xi-
fres del Gremi, doncs, varien a
la baixa respecte de les de l’A-
juntament.
L’entitat, doncs, va situar al

voltant del 20% i el 30% els bars
i restaurants amb terrassa que
van aixecar la persiana. “Aques-
ta fase 1 servirà per escalfar mo-

tors de cara a la fase 2, on sí que
viurem una reobertura massiva”,
va dir Roger Pallarols, president
del Gremi de Restauració. Pa-
llarols creu que el sector co-
mença a veure “un cert horitzó,
una llum al final del túnel després
d’un període molt difícil que ha
suposat dos mesos llargs de tan-
cament de les activitats”.

Les terrasses poden obrir des de dilluns. Foto: Aina Martí/ACN

Obren només un terç de les
terrasses dels bars i restaurants

Mercats | La venda digital es multiplica per 10
A causa de la pandèmia del coronavirus, els mercats de la ciutat han multipli-
cat per 10 les seves vendes digitals a través de plataformes en línia o també 
per telèfon. Això també ha provocat que baixin les compres presencials.

L’Ajuntament subvencionarà alguns propietaris de locals. Foto: Júlia Pérez/ACN



Des del dia 6 d’aquest mes, el
play-off exprés per decidir quins
equips de Tercera pugen a Sego-
na B... tot i que el primer rival de
l’Europa en aquest camí de retorn
a Segona B encara no es coneix.
Sobre el paper, els de David Vi-
lajoana haurien d’haver comen-
çat la sèrie (que si res no canvia
es jugarà cap a la segona meitat
del mes de juliol) contra l’Hospi,
ja que partien com a quarts clas-
sificats del grup 5 de Tercera, però
una sanció al Sant Andreu (que
els quadribarrats podien apel·lar
fins al passat dia 27) ha situat els
escapulats en la tercera plaça, que
faria que juguessin el primer
partit contra el Terrassa.
Aquesta possible tercera po-

sició seria el millor resultat del
club des de la temporada 2015-16
(quan també va tancar la fase re-
gular de la temporada en tercer
lloc); d’aleshores ençà, els esca-

pulats havien estat dotzens, vui-
tens i sisens el curs passat.

‘KAKY’ ES RETIRA
L’altra gran notícia esportiva, en
aquest cas del sènior femení, té un
punt trist. I és que aquest mes,
Ana Belén Fuentes, Kaky, ha
anunciat la seva retirada. La ja ex-
capitana va aterrar al Nou Sar-
denya per primer cop l’estiu del
2006, però després d’una única
temporada va marxar. Fuentes
tornaria el 2014 per convertir-se
en un mite europeïsta. “He estat
molt feliç”, va dir a L’Escapvlat.

PRATS, CANDIDAT EL 2021
Institucionalment, el que ha co-
mençat és la ‘cursa’ per les elec-
cions a la presidència del club que
s’han de celebrar l’any que ve. De
fet, David Prats ja ha anunciat la
seva intenció de concórrer als co-
micis i vol convertir l’Europa “en
club de referència” i destaca com
a alguns dels seus valors “pro-
fessionalitat, innovació, formació
continuada, amistat, diversió i sa-
lut”. Prats ha anunciat que l’ex-
davanter Javi Sánchez, que va
penjar les botes el mes passat, se-
ria el seu director esportiu.

Si no hi ha més canvis, el CEE jugarà contra el Terrassa. Foto: TFC

L’Europa, pendent d’apel·lacions
per saber si és tercer o quart

Pau Arriaga
GRÀCIA

Campus | Gimnàstica i tenis en dos campus estivals
El Gràcia Gimnàstic Club i el Club Tenis la Salut són dues de les entitats del
districte que ja han anunciat que organitzaran campus d’estiu. Les activitats,

però, es faran en grups reduïts i complint totes les mesures de seguretat.

Els dos sèniors del Vedruna
aconsegueixen pujar

BÀSQUET4Si hi ha un club de
bàsquet al districte que pot estar
ben content de com ha acabat de-
finitivament la temporada és el
Vedruna. I és que els seus dos sè-
niors van certificar, el passat dia
19, els seus respectius ascensos.
D’aquesta manera, el mascu-

lí torna a Copa Catalunya una
temporada després, on es retro-
barà amb els Lluïsos i amb el Cla-
ret (que també puja a Copa com
a campió de Primera Categoria).

Els blaus es van quedar a dos
triomfs del somiat ascens a la lli-
ga EBA en aquest any del 75è ani-
versari marcat per la pandèmia.
El sènior femení del Vedruna

també ascendeix a Segona Cate-
goria, tancant una 2019-20 mag-
nífica per al conjunt verd.
Per acabar, el Safa Claror

completa la sèrie d’ascensos de
clubs graciencs amb una pro-
moció des de la Segona fins a la
Primera Categoria.
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Esports
El Gràcia Futbol Sala assoleix
l’ascens a Tercera Divisió
Un mes i dos dies després
del final definitiu de les
competicions, el passat

dimecres 27, el Gràcia Futbol
Sala va rebre la millor de les no-
tícies: la de l’ascens a Tercera Di-
visió. Com gairebé totes les lli-
gues, la Divisió d’Honor Catala-
na va aturar-se a principis de
març i el dia 25 del mes passat va
ser cancel·lada definitivament.
El primer equip taronja havia

fet mèrits per guanyar-se aques-
ta promoció, ja que era el líder del
grup 2 d’aquesta categoria amb
tres punts més que els seus per-
seguidors, havent patit només
tres derrotes en 16 jornades.
Igualment, el Gràcia FS ja tre-

balla el curs que ve i ja ha fet una
crida per captar talents per a tots
els seus equips de la base, des
dels alevins fins als juvenils, pas-
sant per infantils i cadets.
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El periodista Toni Garcia Ramon assegu-
ra que Mata a tus ídolos“no és un llibre d’a-
nècdotes”, sinó de relats i històries que te-
nen en comú una característica: són re-
als. L’autor vol mostrar com són en les dis-
tàncies curtes els grans actors i directors
de cinema de les últimes dues dècades.
I ho pot fer gràcies a vint anys d’entre-
vistes, xerrades i moltes experiències.

Llibres

Mata a tus ídolos
Toni Garcia Ramon

El teatre Tantarantana ha posat en mar-
xa Teatre del futur, una iniciativa que
pretén, precisament, salvar el futur de les
companyies i, alhora, ajudar la sala a ti-
rar endavant malgrat la crisi. Els espec-
tadors poden comprar, per 11 euros, una
entrada al “teatre del futur”, que després
podran bescanviar per una entrada a un
espectacle de la pròxima temporada.

Teatre

Teatre del futur
Tantarantana

La Ludwig Band, “el segon millor grup
d’Espolla”, com s’autodefineixen ells, està
a punt d’estrenar el seu segon disc: Al lí-
mit de la tonalitat. Aquest treball veurà la
llum el pròxim 5 de juny i, de moment,
el grup ja ha avançat dues de les cançons
que en formaran part: Cançó núm. 8
"Te’n recordes ?” i Marta. Totes dues han
creat expectació a les xarxes socials.

Música

Els fans de The Office estan d’enhorabo-
na. Steve Carell i Greg Daniels, dos dels ar-
tífexs d’una de les sèries còmiques més po-
pulars del segle XXI, han creat Space For-
ce, ja disponible a Netflix. Aquesta nova sè-
rie també està protagonitzada pel mateix
Carell i narra la història d’un grup de sol-
dats als qui encarreguen la creació d’una
nova secció de l’exèrcit, The Space Force.

Pelis i sèries

Space Force
Steve Carell i Greg Daniels

Al límit de la tonalitat
La Ludwig Band

We Are One
‘We Are One: A Global Film Festival’. Potser el nom sona
ambiciós, però el projecte encara ho és més. Els festivals
de cinema més importants del món, que han hagut de
cancel·lar les seves edicions d’enguany pel coronavirus,
han unit forces per crear un macrofestival virtual, pro-

gramat del 29 de maig al 7 de juny. Durant aquests deu
dies, YouTube serà la pantalla que projectarà pel·lícules,
curtmetratges, documentals i xerrades perquè tothom
en pugui gaudir des de casa. Hi participen els festivals

de Canes, Venècia o Sant Sebastià, entre d’altres.

Lara Díez (Lleida, 1985) és dramaturga i ac-
triu de teatre, televisió, cinema i locució. És
sòcia fundadora de les companyies teatrals

La Volcànica i Retret Teatre, on, a més d’actriu
i dramaturga, també fa de directora. Si bé és
una professional tot terreny, el gran públic la
coneix sobretot per les seves imitacions al
programa Polònia de TV3, entre les quals
destaca la d’Inés Arrimadas. L’any 2017 va

obtenir el premi Zapping 2017 a millor actriu
i, en els darrers anys, la seva carrera ha anat

en ascens. Ara, la barcelonina Sala Beckett ha
anunciat que Díez serà la seva autora resi-

dent per a la temporada 2020-2021. Aquest
anunci ha arribat poc després que la lleidata-
na publiqués un article al diari Ara parlant

sobre els abusos sexuals que es van produir
a l’Aula de Teatre de Lleida durant vint anys. 

L A R A  D Í E ZQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu i dramaturga
També és una de les imitadores del ‘Polònia’ de TV3

Famosos

És la nova autora resident de la Beckett
La sala barcelonina ha anunciat recentment aquesta elecció

Felicitacions a dojo
També aplaudeixen un article que ha escrit al diari Ara

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

|Minecraft Dungeons
Ja ha arribat una nova entrega d’un dels videojocs més populars dels úl-
tims anys. Minecraft Dungeons combina combats, aventures i molta acció.Viu en línia



15 | 

Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

VENTILACIÓ

Cal netejar sovint amb aigua i sabó les superfícies 
que acostumem a tocar més amb les mans

ESPAIS IMPORTANTS

AIGUA I SABÓ

DESINFECCIÓ

E S T I L S  D E  V I D A

i NETEJA

Sentir-se a gust a casa no havia estat mai tan primordial
com en els últims mesos: amb el confinament, hem ba-
tut el rècord de temps sense sortir de les nostres quatre

parets. Ara, l’inici de la desescalada pot fer incrementar la pre-
ocupació perquè el coronavirus entri a casa nostra. Per evitar
que això passi, podem seguir una sèrie de recomanacions del
Departament de Salut i del Ministeri de Sanitat.
En realitat, es tracta d’intensificar les tasques de neteja

que ja fèiem normalment. En primer lloc, cal ventilar totes les
habitacions i espais de la casa, com a mínim, durant cinc mi-
nuts al dia (no, el virus no entrarà per la finestra). També és
important identificar quines són les superfícies que toquem
amb les mans amb més freqüència i netejar-les sovint amb ai-
gua i sabó. A més, Sanitat especifica que “les zones d’especial
interès de la casa són el lavabo i la cuina”.
Pel que fa a les desinfeccions, les autoritats detallen que

no són efectives si prèviament no s’ha fet una neteja conven-
cional. D’altra banda, recorden que cal desinfectar periòdica-
ment fregalls, baietes i altres elements que es facin servir en
aquestes tasques, ja que poden acumular gèrmens.

Llars netes en temps de Covid-19

És important ventilar totes les habitacions i espais 
de la casa, com a mínim, durant cinc minuts al dia

Les claus

Sanitat especifica que “les zones d’especial 
interès de la casa són el lavabo i la cuina”

Abans de desinfectar, cal una neteja convencional. 
S’han de desinfectar periòdicament fregalls, baietes...
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