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Barcelona va registrar durant el
mes de març, segons les dades de
l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona (ASPB), 7.683 positius de
coronavirus. Els dos districtes
amb les taxes més altes de con-
tagis van ser Nou Barris i Horta-
Guinardó.
Es fa evident, com ja s’havia

anat veient, que aquesta pandè-
mia està impactant amb més
força els barris més pobres de la
ciutat. Albert Sales, sociòleg i
politòleg expert en investiga-
cions sobre l’exclusió social en zo-
nes urbanes i assessor de l’A-
juntament, afirma en declara-
cions a aquesta publicació que
amb les dades actuals ens mo-

vem en el camp de les hipòtesis.
Una de les que s’està confirmant
és, diu Sales, que “on les perso-
nes tenen menys possibilitats
de fer teletreball, on viuen en ha-
bitatges on el confinament indi-
vidual és més difícil i on la gent
no pot permetre’s un parèntesi a
la feina perquè necessita ingres-
sos, hi ha més afectació”.
Sales creu que la pandèmia

posa de manifest que “qualsevol
problema afecta de manera dife-
rencial la ciutadania”. “Malgrat
que alguns polítics diguin que el
virus no hi entén de classes, hi en-
tén molt”, afegeix. Per exemple,
diu aquest expert, és molt diferent
haver de compartir transport o
moure’s en vehicle privat. De la
mateixa manera, tampoc té res a
veure viure en un pis gran o con-
vencional, on es fa una compra a
la setmana, o viure en un de 40

metres quadrats amb una neve-
ra petita que fa que s’hagi de bai-
xar a comprar cada dos dies.

ECONOMIA SUBMERGIDA
Una altra de les qüestions on Sa-
les posa el focus és en la gent que
treballa en l’economia submergi-
da. “Hi ha una part important de
la població precària que no tre-
balla en feines regulades, sense
vinculació al mercat laboral ofi-
cial”, recorda. Aquesta gent, avi-
sa, “s’enfronta a la disjuntiva de
preservar la salut i respectar les
normes o ingressar diners. Molts
cops l’elecció és mantenir la feina
com sigui”.
D’altra banda, tot i que no en-

tra a valorar si el retorn dels tre-
balladors no essencials a la feina
és precipitat o no, Sales diu que
“un cop més afectarà la població
de manera desigual”.

“El virushi enténdeclasses”
» El coronavirus afecta més els barris on hi ha menys possibilitat de teletreball i pisos més precaris
» “És diferent compartir transport o no o viure en un pis gran o en un de 40 metres”, diu un expert

Albert Ribas
BARCELONA

La Guineueta (Nou Barris) i Montbau (Horta-Guinardó) són dos dels barris més afectats pel coronavirus. Fotos: Arxiu

XIFRES4Les xifres de l’A-
gència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB) que es van
presentar el 9 d’abril mostra-
ven que al març a la ciutat hi
va haver 2.629 defuncions, el
doble de l’esperat segons les
dades dels darrers anys.
A partir del càlcul de la

mitjana de persones mortes al
març durant l’última dècada,
el mes passat hi va haver
1.330 defuncions més del nor-
mal. Tot i això, la gerent de
l’ASPB, Carme Borrell, va ma-
tisar que aquestes 1.330 morts
més no poden atribuir-se di-
rectament al coronavirus, ja

que no disposen d’aquesta
informació. “Nosaltres agafem
el total de defuncions, no te-
nim la causa de defunció”,
va dir Borrell sobre la infor-
mació procedent de les fune-
ràries. Sí que esperen, va afe-
gir, tenir-la més endavant,
quan el registre de Catalunya
els la faci arribar. Això, però,
“tarda el seu temps”, va avisar.
D’altra banda, la regidora

de Salut, Gemma Tarafa, tam-
bé va apuntar que l’envelli-
ment de la població és un al-
tre dels motius pels quals al-
guns barris estan patint més
la pandèmia que d’altres.

Al març hi podria haver hagut
1.330 morts per coronavirus
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Tot els anirà bé

Ja sabeu la seqüència dels fets. Un fa un
tuit dient que hi ha una part de l’inde-
pendentisme que és absolutament irre-
cuperable, a la qual “s’hauria de propor-
cionar ja el seu propi territori, com més
petit i aïllat millor, perquè no contagiïn
el seu odi, fanatisme i estupidesa a la res-
ta de la població”.
Després, Francesc Trillas, secretari

d’Economia i Hisenda del PSC, li respon
que sí, que “se’ls hauria de proporcionar
una mena de territori amish”.
I el que fou senador de Pode-
mos fins fa quatre dies, Óscar
Guardingo, remata la pro-
posta apuntant que aquest
territori escollit podria ser Ca-
daqués, perquè “té dos avan-
tatges: molts ja hi tenen casa
i només s’hi arriba per una carretera”.
Bé. Que l’esquerra espanyolista a

Catalunya no pugui refredar la seva ba-
talla política històrica contra Conver-
gència és habitual i a vegades necessari.
Que correlacionin de manera gairebé ab-
soluta l’independentisme amb Conver-
gència és una tristeta rutina diària; un es-
port, tal com fer coreografies als balcons.
Però aquest creixent odi cap a una mi-
noria nacional, aquest odi que ara lluei-
xen obertament... això és menys fre-

qüent. Això s’està destapant ara. I no
n’hem de tolerar ni mitja frase.
Què passaria si fos al revés? Què pas-

saria si gent amb pes dins del sistema de
partits independentista parlés, amb ac-
titud condescendent, d’arraconar els co-
muns en una població concreta i aïllar-
los? O si es plantegés de fer el mateix amb
els votants de Ciutadans o de qualsevol
altra ideologia. L’Estat cremaria, tota la
maquinària mediàtica, política i judicial

es posaria en marxa per esclafar el su-
premacisme, el feixisme i tots els altres
ismes del món amb accent català.
Lamentablement, però, quan aquest

odi va adreçat a l’independentisme, això
no passa. Hi ha barra lliure. I no només es
poden plantejar tals esquemes, sinó que
ho pot fer, sense conseqüències, gent
amb càrrec. I no només ho pot fer gent
amb càrrec, sinó que ho poden fer en obert,
en una conversa a Twitter, amb la calma
que saben que els dona la total impunitat.

Una impunitat que gaudeixen fins i tot
aquells que s’autoproclamen d’esquerres.
Perquè saben que, en aquest cas concret,
el pèrfid Estat contra el que han lluitat
tantes vegades els protegeix. L’enemic
passa a ser un aliat i la dreta s’abraça amb
l’esquerra. Aquí l’Estat és un dels seus, i
uns i altres s’uneixen contra un mateix ob-
jectiu, que no és altre que una minoria na-
cional que rebutgen. Tant se val el que dei-
xin anar, tot quedarà emmarcat dins les

seves lleis patriòtiques, tot
serà comprensible, autoritzat,
lògic. Tot els anirà bé.
Aquesta és la gran dife-

rència entre Guardingo o
Trillas i nosaltres. La impu-
nitat a l’hora d’esclafar, com
sigui, una ideologia específi-

ca. La connivència amb tota la força
d’un estat; una aliança macabra que, per
cert, també atempta contra altres classes
treballadores pel simple fet d’anar lliga-
des a altres sentiments nacionals.
Però tenen aquesta perillosa hipocre-

sia completament assumida. Tant, que l’ex-
hibeixen cada vegada més. Tant, que se’n
mostren cada vegada més orgullosos.
Tant, que a les seves biografies de Twitter
encara hi llueixen lemes com “Llibertat,
igualtat, fraternitat i sostenibilitat”.

Uns i altres s’uneixen contra un mateix 
objectiu, que no és altre que una 
minoria nacional que rebutgen

Celebro la rectificació
del govern espanyol i

que els infants puguin
sortir cada dia a passejar. Celebraria en-
cara més que les decisions i les mesu-
res fossin les adequades des de l’inici
tenint en compte els Drets dels Infants
i que deixéssim la improvisació d’una
vegada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si tothom sabia que
tenia problemes de

dependència, em sem-
bla que la irresponsabilitat és una
mica compartida. Abraonar-se a cri-
ticar una persona que té un problema
evident d’addiccions i que a hores d’a-
ra ja és un cadàver polític, si vas estar
callant fins ahir, fa carronyer.

El jefe de Opinión de
un gran diario español

suelta su homofobia por
Twitter contra un ministro porque sabe
que no pasa nada si lo hace. Después
nos preguntamos que por qué hay
acoso escolar, laboral y en la calle con-
tra personas LGTBI+. Pues porque aún
seguimos validándolo.

@RubenSerranoM@Normapujol @damesonpareras

Si diuen que la “des-
escalada” s’ha de fer

per territoris, perquè no
en tots hi ha la mateixa incidència, vol
dir que durant “l’escalada” també
s’hauria d’haver fet igual? És a dir, es-
tan reconeixent, per la via dels fets,
que s’haurien d’haver tancat segons
quines zones?

@iuforn

Els semàfors

Diputació
La Diputació de Barcelona ha posat el
centre Respir, situat al Pavelló Nord del

Recinte Mundet, a disposició d’un grup de
gent gran que de moment no pot tornar a
les seves residències pels casos de corona-

virus. En total acollirà 54 avis i àvies. 
pàgina 6

Hospital Vall d’Hebron
L’Hospital Vall d’Hebron ha posat en
marxa una campanya per recaptar fons
per a la lluita contra el coronavirus. Els
diners són per a finançar l’equip de 100
investigadors que ara mateix treballen
en diferents camps per frenar el virus. 

pàgina 6

Gremi de Restauració
El Gremi de Restauració fa setmanes

que lluita insistentment per aconseguir
que els bars i restaurants de la ciutat
puguin salvar-se tot i la crisi actual. El
president, Roger Pallarols, ha alertat

que la situació és “devastadora”.  
pàgina 10

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix

Maresme), Júlia Gamissans (Vallès), Pau Mas-

sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arria-

ga (Esports i Xarxes), Víctor Ferran i Lola Surri-

bas Producció gràfica: Eduardo Corria Dept.

Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i

Rosa Bertran Controller: Mauro Favieri Distri-

bució: Andrés Meca, Yussef Ekiael, Pablo Fa-

vieri i Wiliam Hernández.



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

5 | 

líniahorta.catAbril 2020

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

Línia Horta comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

El CEM Guinardó ja és una 
planta més del Sant Pau1

2
L’Hospital Sant Pau, curt de personal 
sanitari per lluitar contra el coronavirus

Lima-Horta i Martinenc
esperen notícies de la FEB

Horta-Guinardó i Nou Barris,
els més afectats pel coronavirus

Montbau, el barri més afectat
pel coronavirus de la ciutat

El + llegit líniahorta.cat

3

4

5

Safata d’entrada

A la vista de l’espectacle lamenta-
ble que hem estat vivint aquests
darrers dies al voltant de les dis-
crepàncies entre les autonomies i
el govern central sobre les xifres
de contagiats (diagnosticats o no,
morts a residències, etc.) i al vol-
tant també de com ha d’anar el fi-
nal dels cursos escolars (aprovats
generals o no, etc.), em sembla
que caldria afegir com a clara
amenaça per al futur la possibili-
tat que augmentin els partidaris
d’una recentralització de l’Estat
davant la sensació de caos i des-
coordinació existent entre auto-
nomies i administració central.
Davant de les forces centrífugues
dels independentismes català i
basc, ens trobarem amb un pro-
bable augment dels partidaris de
l’administració centrípeta. 
És molt potent en les darreres

hores la imatge que estan donant
mitjans poc dubtosos com la ca-
dena SER (la més escoltada a Es-
panya) que la gestió de la sanitat
i l’educació (dos pilars bàsics) és
un desori i un constant campi qui
pugui. I un important sector de la
població, abans partidari de l’es-
tat autonòmic actual, pot arribar
a la conclusió que cal una recen-
tralització per evitar que torni a
passar aquest desgavell. 
Segurament, la realitat és in-

ferior a la sensació. Però l’opinió
pública viu, com tothom sap, més
d’impressions i confiances que de
fets i dades comprovables.

Recentralització?
per Andreu Farràs

Un Sant Jordi agredolç
per Jordi Lleal 

El 23 d’abril commemorem la
diada de Sant Jordi, patró de Ca-
talunya, una de les festes més ce-
lebrades de l’any al nostre país.
És el dia de regalar un llibre, sím-
bol de cultura, i una rosa, símbol
d’amor. El dia de sortir als car-
rers i places dels nostres pobles
i ciutats, a passejar per veure
multituds aturades a les parades
de llibres, mirant i remirant a
veure si s’aconsegueix triar el lli-
bre que li agradi a la persona a
qui li regalen; comprar una rosa
vermella per a qui s’estima, o
una rosa groga, en solidaritat
amb els empresonats i exiliats
polítics. Però, a la part dolça, s’hi
ha d’afegir la part agra, com fer
esment als Jordis que són a la
presó: Jordi Cuixart, Jordi Sánc-
hez i Jordi Turull, que no podran
celebrar la seva onomàstica amb
la seva família, comprar llibres
i regalar la rosa a la seva esti-

mada, perquè estan empreso-
nats des de fa anys per la dèria
d’un Tribunal Suprem sense un
mínim d’humanitat, venjatiu i
inflexible, que ni els deixa pas-
sar els dies de confinament a
casa seva amb els seus familiars.
Vet aquí un dia de Sant Jordi
agredolç, que voldríem fer ex-
tensiu als empresonats, exiliats,
als confinats a casa, als llibreters
i venedors de roses.
Aquest any, per culpa d’un

maleït virus, no podrem caminar
lliurement per places i carrers per
comprar roses i llibres.
Es diu que “Sant Jordi mata

l’aranya” amb el significat d’eli-
minar el mal, no es tracta de ma-
tar ningú, però sí d’acabar amb
la Covid-19, que és el nou drac del
segle XXI, i lluitar contra aquells
que no ens volen com som, que
malden per aniquilar els nostres
anhels democràtics.    

Les millors
perles

Un miler de succionadors de clítoris gratis: aquest va ser el re-
gal amb què la botiga eròtica Amantis va voler agrair al per-
sonal sanitari el seu esforç en la lluita contra el coronavirus.

La pàgina web de la botiga es va col·lapsar per l’excés de visites i,
en qüestió de tres hores, es van esgotar totes les existències.

Queda prohibit enfadar-se mentre duri la pandèmia. Això
ha dit l’alcaldessa de La Pola de Gordón (Lleó), Noemí
González, en un document oficial de l’Ajuntament. En el

mateix text, assegura que, aquests dies, els conflictes de casa
se solucionen amb “somriures, abraçades i molts petons”.

Ha nascut una nova espècie: el “zebrase”. Ha passat al Parc Na-
cional de Chyulu Hills, a Kènia, on una zebra ha donat a llum
un animal híbrid després de mantenir relacions sexuals amb

un ase. Al principi, van pensar que la criatura estava bruta perquè
era de color marró i només se li veien les ratlles de les potes.

Tres setmanes sense fer el canvi d’hora. Així han viscut els
avis d’un tuitaire des de finals de març. Segons l’àvia d’a-
quest usuari de Twitter, al seu barri l’aplaudiment sanitari

era a les set, i no a les vuit. “Em pensava que havien canviat
l’horari de la TV pel virus”, va argumentar la dona.

Ja fa temps que sabem que Cristiano Ronaldo no hauria de ser
un exemple per a ningú, i ara ho ha tornat a demostrar. El fut-
bolista ha incomplert el confinament dos cops; el segon, per

assistir a la festa d’aniversari de la seva neboda, un esdeveniment
que va aplegar almenys divuit persones.

A les xarxes

@OriolCanosa: Sou lliures de comprar els
llibres de Sant Jordi a Amazon, natural-
ment. Ara, si ho feu, l’any que ve també ho
haureu de fer, perquè no hi haurà llibreries.

@salvansbrunso: Les farmàcies han hagut
de pagar les mascaretes per avançat, vendre-
les de manera gratuïta, amb un sistema que
no funciona i sense rebre un sol euro a canvi.

#Col·lapsenLesFarmàcies

@republicviatger: Pedro Sánchez: Des-
escalada diferenciada per territoris. Dos
mesos campant lliurement i el virus ja ha
après de territoris.

#Desconfinament #CompraALlibreries
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BARRIS4L’impacte del corona-
virus està sent especialment fort
al districte, tal com mostren les
darreres xifres publicades per
l’Agència de Salut Pública de
Barcelona. De fet, Montbau és,
percentualment, el barri de la
ciutat més afectat i, la Vall
d’Hebron, el segon.
Concretament, a Montbau

les estadístiques mostren un im-
pacte de 3.659 casos per cada
100.000 habitants, mentre que
en el cas de la Vall d’Hebron hi ha
2.844 positius per cada 100.000
habitants. Si es miren les xifres
absolutes dels dos barris el nom-
bre d’afectats, però, són pocs, ja
que estem parlant de barris amb
poca població. A Montbau hi ha
190 casos i a la Vall d’Hebron 167.
Quan es fa l’extrapolació, però,
són els dos barris de la ciutat amb
un índex d’afectats més elevats.
D’altra banda, també cal

destacar el cas del barri de la
Clota, que se situa en l’altre ex-

trem i és el barri amb menys in-
cidència del coronavirus de la
ciutat.  De fet, les xifres mostren
que només hi ha hagut un cas de
coronavirus. L’índex d’aquest
barri és de 146 afectats per cada
100.000 habitants. Cal recordar
que en aquest barri només hi
viuen 590 persones.
La situació dels barris més

perjudicats, que a banda

d’Horta-Guinardó són a Nou
Barris, Sant Andreu, Sant Mar-
tí i Ciutat Vella, ha provocat que
l’Ajuntament hagi anunciat un
pla de xoc per aquestes zones. El
consistori ha reforçat la infor-
mació bàsica sobre la neteja, la
protecció i el confinament i, al
mateix temps, també ha aug-
mentat la presència de la Guàr-
dia Urbana als carrers. 

Montbau és, percentualment, el barri més afectat de la ciutat. Foto: Arxiu

Montbau és el barri de la ciutat
més afectat pel coronavirus 

» Té l’índex d’infectats més alt, amb 3.659 casos per cada 100.000
habitants (190 positius), mentre el Vall d’Hebron és el segon

Respir acull gent gran que 
no pot tornar a les residències
CORONAVIRUS4Durant el que
queda del mes d’abril i tot el
maig el centre Respir de la
Diputació de Barcelona, situat
al Pavelló Nord del Recinte
Mundet, acollirà fins a 54 per-
sones grans que no tenen el co-
ronavirus però que no poden
tornar a les seves residències
habituals de la ciutat a causa
de la pandèmia.
L’acollida d’aquesta gent

gran és possible gràcies a l’a-
cord de col·laboració entre la

Diputació de Barcelona i la Ge-
neralitat. El centre tenia espai
lliure després que se suspen-
gués temporalment l’entrada
de gent d’ençà que es va decre-
tar l’estat d’alarma, el passat 14
de març.
Des de la Diputació de Bar-

celona expliquen que han adop-
tat “les mesures i accions ne-
cessàries” per garantir el fun-
cionament de l’equipament i
vetllar per la salut dels seus pro-
fessionals i dels usuaris.

CORONAVIRUS4L’Hospital Vall
d’Hebron ha posat en marxa la
campanya #AjudemElsHerois
amb l’objectiu de recaptar fons  per
a la lluita contra el coronavirus.
Concretament, la campanya

se centra en el camp de la recer-
ca, que és un dels més importants
per aconseguir tirar endavant
estratègies per prevenir, tractar
i curar la malaltia. Actualment al
Vall d’Hebron hi ha 100 investi-
gadors focalitzant tots els seus es-
forços en la lluita contra aquest

virus. Formen part de l’equip, en-
tre altres, epidemiòlegs, inter-
nistes, genetistes, viròlegs, im-
munòlegs i biòlegs moleculars.
La recerca d’aquests 100 in-

vestigadors té diferents objectius.
El primer és entendre i preveu-
re com s’expandeix el virus, per
tot seguit determinar perquè hi
ha persones infectades que no
presenten símptomes o els pre-
senten de manera lleu, mentre
que en altres el virus posa en risc
la seva vida. També es vol iden-

tificar si existeixen soques del vi-
rus més contagioses i violentes,
crear nous mètodes de detecció,
desenvolupar fàrmacs que blo-
quegin l’entrada del virus a les
cèl·lules, comprovar l’efecte de
fàrmacs que són eficaços en al-
tres malalties i, per últim, treba-
llar en el desenvolupament d’u-
na vacuna efectiva i segura.
Tothom que vulgui fer una

donació ho pot fer a l’adreça
web recercacoronavirus.vall-
hebron.com.

El centre Respir està situat al Pavelló Nord del Recinte Mundet. Foto: Maps

ElValld’Hebronvolcaptar fons

Concurs de Relats Curts de TMB |Nova categoria infantil
La 14a edició del Concurs de Relats Curts de TMB ha creat una nova categoria infantil
per afavorir la creativitat i fomentar l’entreteniment, la lectura i l’escriptura dels més
petits i joves. Hi poden participar fins al 15 de maig  nens i nenes d’entre 8 i 16 anys.
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La federació ha demanat un “comandament únic” per als centres sanitaris de la ciutat

La FAVB vol unitat d’acció 
CORONAVIRUS/ Per fer front a la pandè-
mia provocada pel coronavirus, la Comis-
sió de Salut de la FAVB ha demanat “un
comandament únic amb directrius per a
tots els centres de la ciutat de titularitat
pública, privada, concertada i religiosos,
incloent-hi els centres sociosanitaris i les
residències assistides”. Ho ha fet a través
d’un comunicat en què s’explica que l’ob-
jectiu d’aquesta petició és que “tota la po-
blació tingui un accés equitatiu i es
protegeixi la població més vulnerable”.
Així, la federació apunta que, tenint en
compte que a Barcelona hi ha “dos con-
sorcis Generalitat-Ajuntament, el Consorci
de Salut i el Consorci de Serveis Socials”,
cal unitat d’acció perquè es pugui oferir a
la ciutadania “informació unificada i clara
de tots els recursos”, com ara els horaris
dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de
tota la ciutat. 

Precisament, pel que fa als CAP, des de
la FAVB consideren que la centralització
de la informació ha de servir perquè tots
“puguin actuar de forma coordinada
entre ells i amb el comandament d'un sis-
tema informàtic unificat que cuidi l’equi-
tat en accessibilitat”, garantint l’atenció a
tothom, també als veïns i veïnes que no
compten amb mitjans digitals.

EL VIRUS ASSENYALA LES MANCANCES
La situació completament extraordinària
generada per la propagació del coronavi-
rus ha posat de manifest les mancances
del sistema sanitari. Tal com lamenta la
FAVB en el mateix comunicat, aquest sis-
tema pateix les conseqüències de “les suc-

cessives retallades, l’increment de recursos
destinats a la sanitat privada, el creixe-
ment de l’assegurament a mútues motivat
pels dèficits del sistema públic” i el fet que
els funcionaris estan coberts “amb el sis-
tema preconstitucional de Muface”. Totes
aquestes problemàtiques, que venen de
lluny, han fet que actualment hi hagi
“greus mancances en personal i recursos”
que, segons la FAVB, “han derivat de l’a-
profitament mercantilista de l’atenció a la
salut i els serveis socials”. 

Sigui com sigui, la federació valora
que, davant d’aquesta crisi, “el sistema sa-
nitari públic hagi assumit la gestió” de la

situació, alhora que agraeix la tasca que
estan fent tots els professionals que en
formen part i “la feina i l’esforç realitzat per
les institucions públiques en un moment
d’excepcionalitat”. 

Això sí, la FAVB ha posat l’accent en la pre-
ocupació per les persones de la tercera edat,
tant les que viuen soles als seus domicilis
com les que són usuàries de residències, cen-
tres que estan patint especialment la Covid-
19. A més, ha demanat que no es permeti
“que les persones morin soles sense suport”.

DESIGUALTATS/ Nou Barris i altres zones obreres són les
àrees de la ciutat més colpejades pel coronavirus, segons
les dades d’afectació per zones que ha fet públiques el De-
partament de Salut de la Generalitat recentment. 

Des de la FAVB, admeten i lamenten que aquesta si-
tuació no els sorprèn: “Sabem que les desigualtats de ren-
da estan directament relacionades amb la qualitat de la
salut”, han dit en un comunicat. En aquest sentit, recor-
den que la pobresa té impacte en qüestions com les con-
dicions dels habitatges o de l’alimentació i, de retruc, això
acaba empitjorant l’estat de salut. Per aquest motiu, de-
manen “que els barris més afectats per l’emergència sa-
nitària rebin una assistència prioritària”.

CONSEQÜÈNCIES DE LES RETALLADES
En el mateix escrit, la FAVB assenyala “l’efecte de les re-
tallades en despesa de salut dels darrers anys”, que en
aquesta crisi sanitària s’està fent notar més que mai. Tan-
mateix, la federació recorda que les protestes per les re-
tallades en els serveis públics no són cap novetat, sinó
que sempre s’han promogut des dels moviments veïnals.
En aquest sentit, destaca el moviment Nou Barris Ca-
brejada, que va aplegar desenes d’entitats, i la campan-
ya que van impulsar: ‘No és pobresa, és injustícia’.

El coronavirus afecta amb més 
força els barris obrers de Barcelona CONDOL/ Ignasi Catalán, un dels grans referents de la llui-

ta veïnal i obrera a Nou Barris, va morir el passat 20 de març.
El seu compromís en la defensa dels drets socials va co-
mençar a la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC), des d’on va passar a ser un dels fundadors de l’as-
sociació de veïns del sector Trinitat-Torre Baró-Vallbona,
l’any 1970. Més endavant, va ser ell qui va proposar el nom
d’Associació de Veïns de Nou Barris, ja que va considerar
que la denominació més sintètica ajudava a fer més visi-
bles les reivindicacions. La idea va ser tot un èxit, ja que
Nou Barris va acabar sent el nom del districte quan l’A-
juntament va crear la nova demarcació de districtes de la
ciutat. Per tot plegat, la FAVB i la Coordinadora d’Asso-
ciacions de Veïns i Entitats de Nou Barris han expressat la
seva tristesa per la pèrdua de Catalán. 

Mor Ignasi Catalán, referent
de la lluita veïnal i obrera

La FAVB es mostra
agraïda amb els 

sanitaris i preocupada
per la tercera edat

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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PROTESTES/ El Centre Social de
Sants (CSS) ha mostrat la seva “de-
cepció i indignació” per la decisió
de l’Ajuntament de no destinar cap
partida dels pressupostos munici-
pals a la rehabilitació integral del
seu local del carrer Olzinelles.

Des del CSS recorden que
aquest espai, de propietat muni-
cipal, “es troba en una situació
molt precària” i que és la seu tant
de la seva associació com “de més
d’una trentena d’entitats i col·lec-
tius”. Lamenten que, en principi, el
compromís del consistori era co-
mençar les obres l’últim trimestre
de 2020, però que el passat mes de
febrer els van dir que no hi desti-
narien cap partida pressupostària. 

El compromís amb
el Centre Social de
Sants, incomplert

SEGURETAT/Malgrat que la crisi del coro-
navirus hagi fet que passi a un segon pla, la
FAVB recorda que l’accident que va tenir lloc
el passat 10 de març a l’empresa de pro-
ductes químics Proquibasa del polígon
Monsonís, ubicat al barri de la Verneda, “és
un fet d’extrema gravetat”. Tal com expli-
quen des de la federació, l’accident va pro-
vocar la mort de dues persones i va deixar
19 ferits lleus, a més de generar danys im-
portants a les empreses de l’entorn i l’alli-
berament d’una gran quantitat d’amiant.

Per això, en un comunicat emès l’en-
demà dels fets, la FAVB demanava que, més
enllà de les mostres de solidaritat, es posés
damunt la taula la recerca de “responsabili-
tats públiques” i la necessitat “de respondre-
hi amb actuacions i polítiques serioses”. 

EL TERCER ACCIDENT GREU EN MESOS
En el mateix text s’assenyalava que el de la
Verneda no va ser un fet aïllat. “Aquest és el
tercer accident greu a Catalunya en pocs
mesos”, van lamentar des de la FAVB, i van
recordar que en les tres ocasions s’havien
produït “efectes personals, ambientals i so-
cials” de grans dimensions. 

Però, mirant una mica més a llarg ter-
mini, les dades són encara més preocu-
pants i revelen que, l’any passat, “es van
produir a Catalunya 520 accidents greus
en el lloc de treball, amb resultat de 71
morts”. Davant d’aquestes xifres, que se-
gurament no sempre reben el ressò que
mereixerien, la FAVB va alertar que tot fa
pensar que “estan fallant els sistemes de
control de moltes activitats productives”. 

L’accident de l’empresa Proquibasa 
a la Verneda, “un fet d’extrema gravetat”

ACTIVITAT/ Si bé el local de la
FAVB, ubicat al carrer d’Obradors,
està tancat per l’alerta sanitària,
l’entitat no s’ha aturat del tot pel
coronavirus i es manté operativa
de manera telemàtica. 

Així, tothom que necessiti po-
sar-se en contacte amb la fede-
ració mentre duri la quarantena,
pot fer-ho a través del correu
electrònic (favb@favb.cat) o tru-
cant per telèfon (93 412 76 00) en
els horaris habituals d’atenció. 

A més, la FAVB ha volgut tran-
quil·litzar els veïns i veïnes amb un
missatge clar: “Entre totes i tots aju-
darem a fer xarxa per cuidar-nos,
sortir de l'aïllament i posar en
marxa la solidaritat”.

La FAVB continua
operativa de 
forma virtual

DOSSIER/ Al dossier número 154
de la revista Carrer, la FAVB es pre-
gunta si es pot posar ordre en el sec-
tor immobiliari i si l’habitatge és una
qüestió de dret o de mercat. El nú-
mero, que va sortir a principis del
mes passat, inclou diversos articles
sobre aquest i altres temes.

Entre les altres qüestions que
s’hi tracten, hi ha la de la lluita per
la municipalització de l’aigua. Les
primeres pàgines del dossier ofe-
reixen un balanç sobre aquesta
problemàtica després de la sen-
tència del Tribunal Suprem favo-
rable a Agbar. A banda, a la revista
també es parla de barris, d’iniciati-
ves ciutadanes i de diverses políti-
ques municipals.

L’habitatge centra 
el darrer número 
de la revista Carrer

Les entitats fan una crida per la
defensa dels drets de la gent gran

TERCERA EDAT/ El coronavirus
ha canviat la vida de tothom i su-
posa un perill per al conjunt de la
ciutadania, però hi ha col·lectius
que són especialment vulnera-
bles davant la Covid-19, com ara
la gent gran. Les persones majors
de 65 anys estan veient com
aquesta pandèmia les ataca amb
virulència: són la franja d’edat en
què el virus és més letal. Davant
d’aquesta realitat preocupant,
una vintena d’entitats i associa-
cions vinculades a la defensa dels
drets de la tercera edat s’han
agrupat per signar un manifest
amb una sèrie de peticions a
ajuntaments, Generalitat i govern
espanyol.

En primer lloc, demanen “im-
plantar immediatament els pro-
tocols adients per donar una
atenció sanitària completa i efi-
cient a la gent gran, optimitzant
els recursos”, com ara la teleassis-
tència o el Servei d’Atenció Domi-
ciliària (SAD), entre d’altres.
Exigeixen, també, que es garan-
teixi la protecció durant el tracta-
ment tant dels treballadors com
dels pacients i els seus familiars,
proporcionant “tots els recursos
professionals i tècnics necessaris
per afrontar aquesta situació”. En
tercer lloc, reclamen que s’asse-
guri que “els equips de cures
pal·liatives (PADES) prestin assis-
tència a les persones que ho ne-
cessitin al seu domicili o al centre
residencial”. Per últim, posen l’ac-
cent en la importància de garantir
una mort digna, també en aques-
tes circumstàncies excepcionals.
Així, en cas que la malaltia suposi

el final de la vida del pacient, de-
manen que “la persona afectada
pugui traspassar amb dignitat i
sense patiment”. 

VE DE LLUNY
Tot i que la crisi sanitària actual ha
agreujat el problema, les associa-
cions que signen el manifest re-
corden que moltes persones grans
són usuàries “de serveis que, ja
abans de l’esclat de la pandèmia,
tenien una dotació de recursos in-
suficient”. Per això, les peticions
que han fet ara a les administra-
cions competents no es limiten
només a l’epidèmia del coronavi-

rus, sinó que s’hauran de mantenir
també un cop passi tot i es torni a
la normalitat.

D’altra banda, i per posar el
punt final del text, les mateixes en-
titats no han volgut deixar passar
l’oportunitat d’expressar el seu “re-
coneixement i agraïment a la tasca
que estan duent a terme el con-
junt de professionals que afronten
aquesta situació d’emergència sa-
nitària i social”. I és que, encara que
el sistema presenti mancances, en
cap cas són culpa dels treballadors
que estan al peu del canó en
aquests dies tan difícils.

Han signat un 
manifest adreçat 

a totes les 
administracions

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona



líniahorta.cat

Comerç

| 10

Abril 2020

MERCAT4La pandèmia del co-
ronavirus està canviant moltes
coses i una d’elles és com la
gent fa la compra. En aquest
sentit, des del Mercat d’Horta
expliquen que actualment totes
les parades estan obertes però
que la majoria de vendes s’es-
tan fent a través de l’aplicació
Manzaning, amb la qual treba-
llen des de fa temps, i del re-
partiment a domicili del mateix
equipament.
“Estem veient un canvi en la

manera de comprar, que
aquests dies és normal, però
creiem que la gent s’hi acostu-
marà”, afirma en declaracions a
Línia Horta Vicenç Bailón, el
president del mercat. Bailón
explica que hi havia força clients
del mercat, sobretot de les pa-
rades de producte fresc, que
no s’atrevien a fer la compra de
forma no presencial pels dubtes
que els generava el fet de no
veure el producte. “Aquesta
gent ara està veient que  el pro-
ducte els arriba a casa com Déu
mana i ja estan repetint  amb

aquest model de compra”, ex-
plica Bailón. 

PARADES EXTERIORS
La situació és molt diferent en el
cas de les botigues exteriors del
mercat, ja que no poden obrir
perquè no són d’alimentació.
“En aquest cas ho estan passant

fatal”, lamenta el president del
mercat.  Per últim, preguntat so-
bre si la situació actual pot fer
endarrerir la reforma del Mer-
cat d’Horta, Bailón es mostra
confiat que no hi hagi gaires can-
vis i recorda que el projecte i el
pressupost de la carpa provi-
sional ja es van aprovar.

El Mercat d’Horta té totes les parades obertes. Foto: Mercat d'Horta

Mercat d’Horta: “El model 
de fer les compres canviarà” 

Coronavirus | Ajuda de 300 euros per als autònoms
L’Ajuntament ha anunciat que ajudarà amb 300 euros als autònoms de la ciutat que
hagin vist com els ha caigut la facturació un 75% o més a causa de la crisi provocada
per al coronavirus. En una primera fase s’ajudarà al voltant de 16.500 autònoms.

Gremi de Restauració: “La crisi
actual serà devastadora”

CORONAVIRUS4El Gremi de
Restauració ha alertat que els
bars i restaurants de la ciutat es-
tan en una situació d’extrema
gravetat a causa de la crisi provo-
cada pel coronavirus. Els efectes
de l’actual situació, creuen des de
l’entitat, “seran devastadors” i el
càlcul és que un 30% dels negocis
ja no tornaran a obrir.
Per tal de mitigar la  situació,

el sector va enviar fa poc  una car-
ta al president espanyol, Pedro
Sánchez, on li demanava que in-
tervingui el mercat dels lloguers de
bars i restaurants. En un comu-
nicat, el gremi va exposar que la in-

tervenció s’hauria de fer en tres fa-
ses: la condonació forçosa mentre
duri el tancament, una reducció
del lloguer quan es torni a obrir si
s’ha hagut de limitar l’aforament
i, per últim, la revisió dels lloguers
que es van augmentar durant
aquests últims anys. La petició la
fan després d’haver pogut com-
provar que els propietaris dels lo-
cals estan, com a molt, acceptant
ajornaments de part del lloguer. 
D’altra banda, el Gremi creu

que a finals de maig o principis de
juny els locals haurien de poder co-
mençar a obrir amb les garanties
de seguretat corresponents. 

El president del Gremi de Restauració, Roger Pallarols. Foto: ACN
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UA Horta, Martinenc, CD Car-
mel, Pastrana... Tots els equips de
futbol i futbol sala del districte es-
tan pendents de les decisions fi-
nals de les federacions de futbol
(tant Catalana com Espanyola)
per saber quin és el final defini-
tiu de la temporada 2019-20. I és
que quan ja estem a punt d’arri-
bar als dos mesos sense futbol,
s’ha avançat en alguns aspectes,
però encara hi ha moltes coses
que s’han de definir.
En el cas de l’Horta de Raúl

Matito, per exemple, la RFEF va
proposar als clubs després de
Setmana Santa posar el punt fi-
nal a la lliga de Tercera Divisió
sense descensos de categoria i
amb els quatre primers jugant-se
els ascensos en el play-off. Els
equips de la categoria van ac-
ceptar la primera part de la pro-
posta, però van demanar que els
vuit primers tinguin dret a lluitar

per l’ascens de categoria. Els
blancs, després de 27 partits ju-
gats, ocupen la dotzena posició,
de manera que passi el que pas-
si, la temporada 2019-20 es pot
donar gairebé per tancada.
Pel que fa als equips que ju-

guen en les lligues que organitza
la Federació Catalana, durant la
Diada de Sant Jordi l’organisme
publicar un comunicat explicant
que donen per acabades les com-
peticions, però encara hi ha al-
guns temes pendents de solució.
El Martinenc, per exemple, no sap

què passarà amb els seus dos sè-
niors; el masculí, gràcies a la
seva espectacular ratxa a princi-
pis d’any, s’ha acostat a la zona
alta del seu grup de Primera Ca-
talana, mentre que el femení li-
dera el grup 2 de Primera Divisió
amb 11 punts sobre el Girona i
s’hauria guanyat pujar.
L’FCF contempla tres esce-

naris: deixar la temporada 2019-
20 nul·la, acabar-la amb ascensos
i descensos o bé només amb as-
censos. La Federació consultarà
els clubs per conèixer el seu parer.

Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ

Waterpolo | Final de curs per a la UE Horta
El passat dia 16 la UE Horta va saber que la temporada de waterpolo ha arribat a la seva
fi. La Federació Espanyola (RFEN) va anunciar la suspensió de totes les lligues estatals,
de manera que els hortencs, quarts a Primera Divisió, saben que no tornaran a competir.

Els clubs de futbol, pendents 
de com acabaran les lligues

Lima-Horta i Martinenc
esperen notícies de la FEB

BÀSQUET4Els equips de bàs-
quet del districte que juguen
competicions organitzades per la
Federació Espanyola (FEB), el
Lima-Horta i el Martinenc, es-
peren notícies definitives d’a-
quest organisme, presidit per
Jorge Garbajosa.
En el cas del Lima, la im-

mensa majoria dels clubs de Liga
Femenina 2 van fer arribar a la
FEB la seva voluntat de declarar
la temporada nul·la per poder co-
mençar a pensar en la 2020-21,
però encara no han rebut res-
posta. Les de Sergio Manzano
ocupen el cinquè lloc en el grup
B de la segona màxima categoria

estatal. El club (que ha anunciat
la renovació de Sergio García, tèc-
nic del sènior masculí) ja ha pu-
blicat a les xarxes socials que
segueix buscant jugadors per a les
categories de formació.
El Martinenc, per la seva ban-

da, espera el desenllaç de la lliga
EBA. Igual que el conjunt del Vi-
rolai, els vermells eren un dels
conjunts de la zona alta del grup
C-A de la seva categoria, ja que
amb cinc jornades encara per dis-
putar-se, els del Guinardó només
sumaven dos triomfs menys que
el tercer, el CB Quart, el darrer
dels equips que lluitarien per
pujar a LEB Plata.
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El femení del Martinenc lidera el seu grup de Primera. Foto: X. Carulla  / FCM 



Ja fa dotze anys que la Sara, que ha emi-
grat a Dublín, no sap res de la Lejla, però,
quan rep una trucada seva demanant-li
que torni a Bòsnia, ho fa. La Lejla vol bus-
car el seu germà, desaparegut durant la
guerra, i per això totes dues emprenen
un viatge en cotxe des de Mostar fins a
Viena, tot revivint els traumes del conflicte
que encara ressonen al seu cap.

Llibres

Atrapa la llebre
Lana Bastašic

La companyia de teatre DARA, com to-
tes les entitats culturals, fa setmanes
que va haver d’aturar la seva activitat. Per
això, els seus integrants han volgut con-
vertir casa seva en un escenari improvi-
sat i han creat el seu primer curtmetrat-
ge, #Coronfinats. L’ha escrit i dirigit el dra-
maturg Roc Esquius, responsable de
tots els èxits teatrals del grup.

Teatre

#Coronfinats
Companyia DARA

El guitarrista de Radiohead, Ed O’Brien,
ha publicat aquest abril el seu primer disc
en solitari. Es tracta d’Earth, un LP signat
amb el pseudònim artístic EOB que inclou
nou cançons en les quals ha treballat du-
rant set anys, segons ha explicat el ma-
teix artista. L’estrena de l’àlbum arriba des-
prés d’haver avançat els singles Shangri-
La, Olympik i Cloack of the night.

Música

La segona temporada d’After life, la da-
rrera sèrie de Ricky Gervais, aterra a Net-
flix després de l’èxit de la primera entre-
ga. En Tony (Gervais), un home que ha
perdut les ganes de viure arran de la mort
de la seva dona, intentarà ser més bona
persona i tractar millor els qui l’envolten,
que li perdonen tot perquè entenen les
seves circumstàncies difícils.

Pelis i sèries

After life
Ricky Gervais

Earth
Ed O’Brien

Cicle Gaudí a casa
L’Acadèmia del Cinema Català va impulsar el Cicle Gau-
dí, un circuit estable de cinema, amb l’objectiu de fer
arribar les pel·lícules catalanes arreu del territori. Ara,

amb tot el país confinat, el projecte s’ha hagut de rein-
ventar per arribar a casa dels espectadors i ho ha fet grà-
cies a la col·laboració de FilminCAT i l’Institut Català de

les Empreses Culturals. La iniciativa va començar amb el
film La hija de un ladrón, que es va poder veure a Filmin
del 19 al 22 d’abril, i seguirà amb altres títols reconeguts

del cinema català que han format part del cicle. 

Nascut a Terrassa el 1996, Miki Núñez ha estat en con-
tacte amb la música des de petit. Després d’anys de for-
mació, quan encara anava a l’institut va decidir formar
una banda amb els seus amics, Dalton Bang, amb la

qual ha animat desenes de festes majors arreu de Cata-
lunya. Però el punt d’inflexió per a Núñez va ser la seva
participació a OT 2018, un talent show en què va que-

dar sisè, tot just a les portes de la final. Arran del seu pas
pel programa, es va convertir en el representant d’Es-

panya a Eurovisió 2019 i, uns mesos més tard, va publi-
car el seu primer àlbum, Amuza. Ara, en plena pandè-
mia, el terrassenc ha aplegat un gran nombre d’amics i
companys de professió per fer una versió solidària de la
seva cançó Escriurem. Hi han participat artistes com Ju-

dit Neddermann, Cesk Freixas o Lildami, entre molts
d’altres. Tots els beneficis que s’aconsegueixin amb el
tema es destinaran a la campanya #JoEmCorono, que

recapta fons per a la recerca del coronavirus.

M I K I  N Ú Ñ E ZQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Haver concursat a OT 2018
Arran d’això, va representar Espanya a Eurovisió

Famosos

Versionar ‘Escriurem’ amb molts artistes
Els beneficis es destinaran a la iniciativa #JoEmCorono

Aplaudeixen el gest del cantant
A més, la versió ha agradat molt als seus seguidors

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Sakura Wars
Project Sakura Wars és la nova entrega de la saga Sakura Wars. Es tracta d’un

joc de rol que traslladarà els jugadors al Tòquio imperial dels anys 40.

No t’ho perdis

Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

CLASSES VIRTUALS

Abdominals, esquats o flexions són exercicis 
bàsics i senzills que es poden fer a casa

BALL

EXERCICIS BÀSICS

AMB AMICS

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

i ESPORT

Amb el confinament, el nostre món ha quedat reduït a
casa nostra, de manera que les activitats que acostu-
màvem a fer a l’exterior ara poden quedar oblidades. És

el cas de l’exercici físic, que, paradoxalment, és més necessari
que mai durant la quarantena, ja que correm el perill de pas-
sar-nos el dia asseguts. Per aquest motiu, és important adap-
tar-nos a les circumstàncies i mantenir-nos en forma sense
sortir de casa. 

Si tens la motivació adequada però no saps per on comen-
çar, és molt recomanable buscar classes virtuals (YouTube n’es-
tà ple) i seguir els passos que t’indiqui un professional en la
matèria. Tant si decideixes fer servir aquesta ajuda com si en-
trenes pel teu compte, hi ha exercicis bàsics que no faltaran a
la teva rutina, com els abdominals, els esquats o les flexions.

Pot ser que, per manca de costum o per una qüestió de
gustos, seguir una taula d’exercicis no et motivi prou. En
aquest cas, pots optar per fer classes de ball, una manera de
fer esport més entretinguda. D’altra banda, pots quedar amb
algú per videotrucada per fer la classe i, així, no te la saltaràs.

Mantenir-se en forma a casa

Si no saps per on començar, pots buscar classes
virtuals a YouTube o altres plataformes

Les claus

Si seguir una taula d’exercicis no et motiva prou, prova de fer 
classes de ball, com zumba o aeròbic: esport i diversió alhora

Per assegurar-te de no fer ‘campana’, queda amb 
algun amic o amiga per fer la classe via videotrucada

Viu en línia
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