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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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Em comença a pre-
ocupar molt l’actitud

d’alguns governants pro-
gressites que pensen que l’extrema
dreta desapareixerà o no farà mal si no
la mires i la ignores. O pitjor encara, que
tenen por i són incapaços de moure un
dit. Una cosa és no alimentar-la. L’altra,
deixar-la sempre fer.

Aquí es
piula

El último paciente de la
UCI ha empezado a ha-

blar. Es madridista. Le he
dicho de broma que la primera frase
que le diga a su familia sea “Aupa Atleti”.
Se ríe. Entra su hijo. Después de dos
meses y medio sin hablar, dice: “Aupa
Atleti”. Me mira. Nos reímos. Se me sal-
tan las lágrimas.

@RoussDawson

Només un 5% de la
població de l’Estat té

anticossos del coronavi-
rus. Aquests són els primers resultats de
l’estudi de seroprevalença que està
fent el Ministeri de Sanitat amb la
col·laboració de les comunitats autò-
nomes. Per tant, no hi ha immunitat de
grup. 

No sé si s’entén que en
Montoro és el cas d’èxit:

el xaval que sense cap
referent ni suport es posa a fer vídeos
en català, ho peta descomunalment i
manté la llengua un temps més. El
problema real és en tots els que ni es
plantegen en cap moment fer res en la
seva pròpia llengua.

@AlbertLloreta@MarPoyato@Miquel_R

La lupa

per Jaume Martorell

Europa confinada

Dissabte 9 de maig es va celebrar el dia
d’Europa en unes condicions extra-
ordinàries: gran part de la ciutadania
de la Unió confinada i amb una in-
certesa considerable sobre com res-
pondrem a les conseqüències sanità-
ries, humanes, socials i econòmiques
de la Covid-19. 

La resposta europea ha seguit la lò-
gica característica de la Unió: aquelles
institucions que estan més aïllades de
la influència dels Estats tenen més
marge de maniobra per a adreçar les
necessitats de la ciutadania. Allà on els
Estats tenen influència, el
xoc entre posicions i inte-
ressos condueix al blo-
queig. El Banc Central Eu-
ropeu ha estat ràpid en re-
accionar oferint crèdit per
tal de garantir la liquiditat
dels Estats. La Comissió
Europea, malgrat els seus límits, va ac-
tuar ràpidament per a proposar l’ac-
tivació de la clàusula d’escapament del
pacte d’estabilitat i financer. 

Al Consell Europeu, els Estats del
nord van tornar a mostrar els seus re-
cels davant el finançament directe
de les polítiques per a fer front a la Co-
vid-19 dels països del sud. Un recel
que massa sovint ratlla la xenofòbia i
que obvia l’estratègia de dumping
fiscal en la qual alguns d’aquests es-
tats -com Holanda, Irlanda o Lu-
xemburg- han basat el seu creixe-
ment econòmic a costa de la resta dels
Estats membres. No obstant, massa
sovint algunes de les decisions que ha
pres el govern de l’Estat espanyol en
temps de Covid-19 -la subvenció de 15

M€ a fons perdut a l’oligopoli medià-
tic televisiu o la campanya publicità-
ria nacionalista i sectària amb la que
es va iniciar l’estat d’alarma- i casos
sonats de corrupció i manca d’exem-
plaritat, començant pels que afecten
la Casa Reial, acaben alimentant
aquests recels del nord d’Europa. 

És essencial que per fer front a les
conseqüències econòmiques del con-
finament no es cometin els errors
del 2008. De moment, les institucions
europees no han aconseguit garantir
que no s’emprendrà el camí equivocat

de l’austeritat. S’ha suspès la condi-
cionalitat dels mecanismes de rescat,
així com els objectius d’estabilitat
pressupostaria. Però la incertesa pla-
na sobre què passarà quan es recuperi
el pacte d’estabilitat. Suposarà això un
retorn a les retallades per pagar el dè-
ficit de la Covid-19? L’horitzó de retorn
a 10 anys dels mecanismes de finan-
çament proposats no és gaire espe-
rançador. Recordem que la resposta
a la crisi econòmica també va apostar
per un moment keynesià global, que
es va esvair massa ràpid per a donar
pas a les polítiques d’austeritat que
van carregar el cost de la crisi a les es-
quenes dels més dèbils. 

Una mostra de com els interessos
dels Estats impedeixen les solucions

valentes que són imprescindibles per
a reactivar l’economia la trobem en el
poc ressò polític d’una proposta que
ha sacsejat el debat acadèmic: la pos-
sibilitat que el BCE financi directa-
ment llars i famílies. A Catalunya, el
vicepresident Aragonès se n’ha fet
ressò, posant sobre la taula la neces-
sitat d’una renda de confinament.
Que el BCE asseguri la seguretat eco-
nòmica de la ciutadania confinada. És
una proposta que té la virtut de re-
baixar la càrrega fiscal dels estats del
sud, però sense incrementar la dis-

crecionalitat i arbitrarie-
tat amb la que alguns Es-
tats gestionen part de la
despesa pública, i que aug-
menta el vincle entre les
institucions europees i la
ciutadania europea. Pot-
ser per això els Estats s’han

mostrat poc interessats per una solu-
ció que beneficia la seva ciutadania
però redueix la seva esfera de poder. 

Si els models epidemiològics són
encertats, a poc a poc la ciutadania eu-
ropea s’anirà desconfinant. Però la UE
roman permanentment confinada
sota les regles de joc dels estats. El dia
d’Europa ens recorda com la integra-
ció europea va transformar les rela-
cions entre Estats i va contribuir a la
reconstrucció després de la Segona
Guerra Mundial. Si la UE vol sobre-
viure a la reconstrucció postpandèmia,
l’hi caldrà recuperar aquest esperit
transformador i internacionalista,
prioritzant el debat ideològic supra-
nacional a la negociació d’interessos
intergovernamental. 

És clau que per fer front a les conseqüències
econòmiques del confinament 

no es cometin els errors del 2008

El Twitter en paper

Els semàfors

Hestia Palau
Salut sancionarà el centre sociosanitari

Hestia Palau per dos casos d’atenció de-
ficient a pacients que van acabar morint
pel coronavirus. A banda, la Generalitat
està investigant sis casos més que tam-

bé van tenir lloc al mateix centre. 
pàgina 8

Lima Horta
El club ha anunciat les primeres renova-
cions de cara a la temporada que ve pocs
dies després que es confirmés definitiva-
ment la suspensió de la lliga pel virus. El

Lima Horta, doncs, s’assegura la conti-
nuïtat de Martiáñez, Verbo i Tutusaus. 

pàgina 13

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
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Lima-Horta i Martinenc
esperen notícies de la FEB1

2
Campanya del Vall d’Hebron per captar 
fons per a la lluita contra el coronavirus

Barcelona pot no entrar a la fase 1
del desconfinament l’11 de maig

Denuncien nou residències d’avis
de la ciutat a la Fiscalia

Aprovat l’enderroc de l’antiga
escola Menéndez Pidal
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Safata d’entrada

La societat no és conscient de
com està sent d’extenuant el te-
letreball dels professors de se-
cundària, una condició que, per
llei, seria voluntària sota la pro-
tecció de dades. Però, tot plegat,
resulta ser el contrari, pagant-se
un mateix la xarxa, la connexió
i els aparells. Cal atendre un per
un pares, fills i direccions sense
defallir, però amb la incertesa
de si els alumnes aprenen real-
ment alguna cosa, o si els fan la
feina tercers, la copien del “racó
del gandul” o si simplement fan
poca cosa. I, finalment, amb el
greuge que el conseller Bargalló
ordena que no calen tants co-
neixements, sinó “personalitzar”
l’esperit de l’escolar per, al final,
oferir un aprovat general enco-
bert. En fi, molta feinada per tal
que tothom passi de curs. Vin-
dria a ser com si a la seva llar fes
reformes, però al final no millo-
rés res. La frustració docent és
gegantina.

Un infern
per David Rabadà

Mania persecutòria
per Jordi Lleal 

Es defineix ‘mania persecutòria’
com una esquizofrènia para-
noide, que pateix aquella per-
sona que se sent perseguida,
turmentada, humiliada o ridi-
culitzada, amb un trastorn bi-
polar amb episodis depressius
greus. Serà que, sense entrar en
termes mèdics, també es podria
aplicar a aquelles persones que
la mania persecutòria la pro-
jecten sobre altres persones,
com és el cas d’alguns fiscals que
no paren de perseguir, humiliar
i turmentar els exiliats i presos
polítics, no només catalans,
presentant recursos de forma
continuada contra la sortida de
les presons per fer treballs so-
cials o cuidar familiars. I el go-
vern espanyol, que està en Ba-
bia o potser no s’atreveix a po-
sar ordre a la Fiscalia. 

Dolores Delgado, fiscal ge-
neral de l’Estat, està confinada? 

En el futur, tot el que està
passant a Espanya serà motiu

de profunds estudis jurídics,
veient com es transgredeixen
contínuament les normes i
procediments jurídics. Am-
nistia Internacional, el no-
vembre de 2019, va demanar
l’alliberament dels Jordis, ara
ho torna a fer i ha redactat un
informe, basat en el Dret In-
ternacional, en què afirma
que la sentència del Tribunal
Suprem se sustenta en vague-
tats sobre el delicte de sedició
i condemna la vulneració dels
drets a la llibertat d’expressió,
reunió, manifestació pacífica,
desobediència civil i protesta
obstructiva. La demanda, altra
vegada, de la llibertat imme-
diata de Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez és demolidora per a
Espanya. Per ara, les autoritats
polítiques i judicials espanyo-
les no han mogut peça i sem-
bla que els Jordis ho tenen
magre. No en faran ni cas,
són uns covards!  

Les millors
perles

700 cases es queden sense llum després que un bou es rasqui el
cul amb la caixa de generadors que subministra l’electricitat
de tot un poble. Ha passat a Escòcia, on la propietària de l’ani-

mal ha acabat demanant disculpes en nom del bou a través de Fa-
cebook i l’ha justificat explicant que va tenir “un atac de picor”.

Un dels elements que hem de tenir sempre a mà en temps
de coronavirus és el gel desinfectant. Conscient d’això,
un dissenyador nord-americà ha creat un dispensador

semiautomàtic d’aquest líquid que es porta al canell i es dispa-
ra com si es tractés de les teranyines d’Spiderman.

Les videotrucades poden provocar moments molt incòmodes,
com ha passat a Zamora. Quan l’alcalde Paco Guarido (IU) esta-
va tancant la sessió telemàtica del Ple municipal, es va sentir cla-

rament com algú deia “¡Qué gilipollas es!”. Sembla que a la persona
que conviu amb el portaveu del PP al municipi no li cau bé el batlle.

517.000 euros per unes vambes. Aquesta xifra, que per a la
majoria de mortals és absolutament desorbitada, és el
preu pel qual s’han venut unes Air Jordan 1 signades pel

mateix Michael Jordan, que les va fer servir l’any 1985, quan va
debutar a l’NBA amb els Chicago Bulls.

Sembla que Donald Trump s’ha proposat dir-la més grossa cada
setmana. Aquest cop, ha admès en una roda de premsa que
s’automedica per prevenir el coronavirus amb hidroxicloroqui-

na, un fàrmac que no té l’aval dels metges. Podria tenir gràcia si no
fos perquè és el president del país amb més morts per la Covid-19.

A les xarxes

@__Ilich__: Queda demostrado que si la
policía te multa, te insulta o te pega, la
culpa es tuya por nacer en el barrio equi-
vocado.

@SergiMaranya: Pedro Sánchez i Inés
Arrimadas arriben a un acord per prorro-
gar l’estat d’alarma durant quinze dies
més.

#15DiesMés

@ignasisabater: Si aneu a algun bar, res-
taurant o comerç i hi veieu algun error, no
us poseu a gravar ni a fer fotos per penjar-
ho a xarxes. Parleu-ne amb els propietaris.

#BenvingudaFase1 #ElsRicsEsManifesten
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EQUIPAMENTS4La Comissió
d’Urbanisme de l’Ajuntament
va aprovar fa pocs dies el primer
tràmit per a l’enderroc de l’anti-
ga escola Menéndez Pidal, al
barri de Sant Genís dels Agu-
dells, que ha de permetre que al
mateix solar s’hi faci una resi-
dència d’estudiants. La residèn-
cia tindrà 500 places i el 40% tin-
dran un preu concertat.

L’antiga escola, tancada des
del 2012, va ser l’escenari de la
gravació de la sèrie Merlí i tam-

bé es va convertir en un punt
conflictiu del barri, ja que va ser
ocupada diferents cops. El maig
de l’any passat un operatiu po-

licial va desallotjar els ocupes, en
una intervenció que va acabar
amb 119 persones identificades.

A canvi de la modificació
urbanística perquè es pugui
fer la residència, la propietat ha
acceptat cedir una part del te-
rreny perquè s’hi facin 25 pisos
de protecció oficial. En aquests

nous edificis també està previst
que els baixos es destinin a
equipaments per al barri. Des
de l’Associació de Veïns de
Sant Genís expliquen que la in-
tenció és que els joves del ba-
rri hi pugui tenir el seu espai
per poder tirar endavant els
projectes que impulsen.

Al solar s’hi farà una residència d’estudiants. Foto: Twitter (@dilojavi)

Aprovat l’enderroc de l’antiga
escola Menéndez Pidal

» Havia estat un punt conflictiu del barri per diferents ocupacions
» S’hi farà una residència d’estudiants i 25 pisos de protecció oficial

Al districte hi ha 33 persones
que viuen i dormen al carrer

POBRESA4Horta-Guinardó és el
segon districte amb menys sen-
sesostre de la ciutat. Concreta-
ment, segons el darrer recomp-
te fet per Arrels Fundació al con-
junt de la ciutat, al districte hi ha
33 persones que viuen i dormen
al carrer. Al conjunt de la ciutat
n’hi ha 1.239 persones que pa-
teixen aquesta greu problemàti-
ca, amb Ciutat Vella al capdavant
(286 persones) i Sant Andreu a
l’altre extrem (14 persones).

Des de l’entitat diuen que la
xifra és similar a la del recomp-

te de l’any passat però alerten que
la xifra podria ser molt més gran
si no fos per les 620 places que
l’Ajuntament ha habilitat per
culpa de la pandèmia del coro-
navirus.

“Un dels reptes, ara, és evitar
que les persones que ocupen
aquestes places d’emergència
hagin de viure al carrer quan els
recursos tanquin i es desconfinin.
Si això passa, la frustració de les
persones augmentarà i serà molt
més difícil actuar”, afirma Ferran
Busquets, director d’Arrels.

CORONAVIRUS4El Departa-
ment de Salut obrirà un expe-
dient sancionador al centre so-
ciosanitari Hestia Palau (Baix
Guinardó) per dos casos d’a-
tenció deficient a pacients que
van acabar morint i per manca
d’informació a les famílies, se-
gons va avançar TV3. A més,
s’estan estudiant uns altres sis
casos de la mateixa naturalesa.

Les vuit investigacions es
van posar en marxa arran de les
denúncies que els familiars van

fer arribar a la conselleria. Una
de les denunciants ha explicat
a la televisió pública que, quan

el seu pare va ingressar al cen-
tre, “el seu estat vital estava per-

fecte”. Arran de la seva estada
a Hestia Palau, però, la seva sa-
lut es va anar deteriorant fins
que el van traslladar a l’Hospi-
tal de Sant Pau, on va donar po-
sitiu en coronavirus i va morir.

També en declaracions a
TV3, la directora general del
Grup Hestia Alliance, Eva Lu-
que, ha negat la falta d’higiene
i d’atenció als malalts que de-
nuncien els familiars, tot i que
ha reconegut que han fallat en
la comunicació. 

Horta-Guinardó és el segon districte amb menys sensesostre. Foto: Arrels

Polèmicaal centreHestiaPalau

Espai públic | Reobren tots els parcs
Tots els parcs i espais públics estan oberts des del passat 21 de maig després que la

gran majoria s’haguessin de tancar a causa de la pandèmia del coronavirus. Els  
Jardins del Doctor Pla i Armengol i el Parc de les Aigües obren a les 8 del matí.

Tancada des del 2012,
va ser l’escenari de la
gravació de la sèrie
Merlí de TV3

Dos pacients van
acabar morint després
que l’atenció que van
rebre no fos l’adequada



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

9 | 

líniahorta.catMaig 2020



| 10

líniahorta.cat Maig 2020 El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en líniaveïns en línia

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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Reobren les botigues de
l’exterior del Mercat d’Horta

MERCATS4Les botigues de l’ex-
terior del Mercat d’Horta van
tornar a obrir la setmana del 18
de maig després de més de dos
mesos tancades a causa de la
pandèmia del coronavirus.

Durant la primera setmana
de la reobertura les botigues van
haver de funcionar amb la cita
prèvia però a partir de llavors ja
no va fer falta. El director del
mercat, Vicenç Bailón, explica
que a l’interior del mercat s’hi
veu força més gent que en
aquestes botigues però que tam-
bé hi ha força moviment, espe-

cialment als negocis com ara les
floristeries. 

D’altra banda, pel que fa al
Mercat, l’augment de la gent
s’està notant molt. De fet, a
partir del dissabte 30 de maig
segurament es farà un control
de l’aforament perquè, amb
l’augment de la gent que hi va,
caldrà regular les entrades. 

En paral·lel, les vendes per
internet a través de l’aplicació
Manzaning segueixen sent al-
tes, una tendència que amb el
coronavirus ha anat molt en
augment.

RESTAURACIÓ4El Gremi de
Restauració ha assegurat que,
segons els seus càlculs, dos de
cada tres locals amb terrassa
encara no han obert les portes
tot i que, amb l’entrada de la
ciutat en la fase 1, ja puguin re-
prendre la seva activitat.

L’entitat situa al voltant del
20% i el 30% els bars i restau-
rants amb terrassa que han ai-
xecat la persiana. “Aquesta fase
1 servirà per escalfar motors de
cara a la fase 2, on sí que viu-
rem una reobertura massiva”,
ha dit Roger Pallarols, presi-

dent del Gremi de Restauració.
Pallarols creu que el sector co-
mença a veure “un cert horitzó,
una llum al final del túnel des-
prés d’un període molt difícil

que ha suposat dos mesos llargs
de tancament de les activitats”.

POQUES TAULES
Des de l’organització recorden
que el 70% de les terrasses estan
formades per quatre taules o
menys i que, amb la restricció del
50% de l’aforament, als propie-
taris no els surt a compte obrir. 

En paral·lel, el Gremi de
Restauració demana ampliar
el 50% l’aforament de dins
els locals quan s’entri en la
fase 2 perquè, assegura, molts
dels bars i restaurants no són
viables amb les limitacions
del 50% de l'aforament i l’o-
bligació de respectar les dis-
tàncies de seguretat.

La majoria de terrasses encara no han obert. Foto: Aina Martí/ACN

Dos de cada tres locals amb
terrassa encara no obren

Cor d’Horta | Impulsar el consum local
L’eix comercial Cor d’Horta ha posat en marxa una campanya a través de les xarxes

socials per impulsar el consum al comerç del barri. L’entitat sortejarà  10 vals de
compra per un import de 10 euros cadascun per a bescanviar als comerços associats.

El Gremi de Restauració
considera que la fase 1
servirà als negocis 
“per escalfar motors”



El Club Vòlei Vall d’Hebron ha de
prendre una de les decisions més
importants de la seva història.
Des del passat dijous 21, el club
sap que la Federació Espanyola
l’ha escollit com un dels dos can-
didats per pujar a la Superlliga
(com a primer classificat del seu
grup de Superlliga 2) de cara al
curs que ve. Això, però, no està
clar que acabi passant.

“Aquesta proposta és una re-
compensa a la feina que hem fet
en els darrers cinc anys, és me-
rescut, però hem d’estudiar-ho
tant des del punt de vista econò-
mic com des de l’esportiu i l’es-
tructural”, explica el president de
l’entitat, David López, a Línia
Horta. “Un salt d’aquest tipus ens
obligaria a fer molts canvis. Per
exemple, el salt de les jugadores
de la base al primer equip seria
encara més gran i per a una en-
titat com la nostra, que es basa en

el planter (totes les jugadores
del sènior són catalanes i cap d’e-
lles és professional) podria ser un
risc. I el que tenim clar és que no
posarem en risc el model”, apun-
ta el mandatari del CVVH.

Així doncs, la junta directiva
haurà de celebrar una reunió en
la qual aquest aspecte serà la
gran decisió. En cas afirmatiu,
significaria el segon ascens con-
secutiu per al primer equip fe-

mení l’entitat i el fet que les de la
Vall d’Hebron fossin l’únic equip
de la ciutat i de Catalunya en la
màxima categoria. “Caldria veu-
re també quina lliga queda. La
Federació Espanyola (RFEVB)
diu que són 12 equips, però
quins? Es podrà volar amb nor-
malitat per anar a les Canàries?
A quin preu? Ara mateix, hi ha
moltes preguntes que no tenen
resposta”, conclou López. 

Seria el segon ascens consecutiu de l’equip. Foto: CVVH

El CV Vall d’Hebron estudia les
opcions per pujar a Superlliga

Pau Arriaga
LA VALL D’HEBRON

Natació | Jessica Vall torna a nedar després de dos mesos
El passat dilluns 18, i després de més de dos mesos sense poder llençar-se a l’aigua,

l’hortenca Jessica Vall va poder tornar als entrenaments a la piscina. La nedadora del
CN Sant Andreu va ser una de les esportistes que van accedir al CAR de Sant Cugat.

El Lima Horta anuncia les
seves primeres renovacions

Maria Martiáñez, Vane
Verbo i Paula Tutusaus.
El Lima Horta no ha

volgut esperar massa dies després
de l’anunci de la Federació Es-
panyola de la cancel·lació de la
temporada 2019-20 per anunciar
els primers noms del sènior fe-
mení que seguiran jugant al Vi-
rolai el curs que ve.

Verbo complirà la sisena tem-
porada al conjunt salmó, mentre

que les dues interiors arribaran a
les tres temporades al Lima el
curs que ve, després d’arribar del
Segle XXI (Martiáñez) i del Jo-
ventut les Corts (Tutusaus).

Aquesta darrera ha estat la re-
ferent de l’equip a la pintura i,
juntament amb la seva companya
en el joc interior, han estat dues
de les jugadores del grup B de la
Lliga Femenina 2 amb una mit-
jana de valoració més alta.

Horta i Martinenc ja pensen
en la temporada 2020-21

FUTBOL4Els dos grans clubs
de futbol del districte, la UA
Horta i el Martinenc, ja tenen els
seus cinc sentits posats en la
temporada 2020-21.

I és que amb el curs acabat (la
Federació Catalana de Futbol ha
de prendre la decisió definitiva
sobre les seves competicions,
però els del Guinardó seguiran a
Primera Catalana), toca fer balanç
de tot el que ha passat. Els blancs
no han pogut igualar l’extraordi-

nària campanya 2018-19 (amb
classificació per al play-offd’as-
cens a Segona B inclosa) i després
d’un any irregular amb la marxa
de Nacho Castro i l’arribada de
Raúl Matito han acabat a la 12a
posició de Tercera.

Per la seva banda, el Marti-
nenc ha pagat car un inici irre-
gular de temporada (els vermells
han acabat quarts), ja que els par-
tits que ha jugat el 2020 s’han sal-
dat amb set triomfs i un empat. 
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Amb més de vint anys de carrera plens d’èxits, Esto-
pa ja no necessita presentació. Des que els ger-
mans cornellanencs David i José Manuel Muñoz
van crear el seu grup l’any 1999, s’han convertit

en un dels noms més populars del panora-
ma musical espanyol: temes tan cone-
guts com La raja de tu faldao Ya no me

acuerdoels avalen. El 18 d’octubre de
l’any passat, coincidint amb la celebra-
ció del seu 20è aniversari, van estrenar
el desè àlbum: Fuego. Com a tants al-
tres artistes, la pandèmia del corona-
virus els ha obligat a aturar gires, ro-

datges de videoclips i tota mena
d’actes. Però això no ha estat prou
motiu perquè els Muñoz deixessin

de crear. Sota l’etiqueta #DesdeCasa-
ConMúsica, ja han publicat tres vide-

oclips gravats en confinament.

Tot i que es va publicar fa un any, Canto
jo i la muntanya ballad’Irene Solà s’ha con-
vertit en un dels llibres del confinament.
Després de col·locar-se entre els més ve-
nuts del Sant Jordi virtual, ara ha estat pre-
miat als European Union Prize for Lite-
rature 2020. Aquesta novel·la de Solà ce-
deix el protagonisme a les veus que ha-
biten entre Camprodon i Prats de Molló.

Llibres

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

El teatre barceloní El Maldà ha creat un
cicle onlineper mantenir-se a prop del seu
públic. Dilluns de merda és el títol d’a-
questa proposta, que aplega quatre pe-
ces teatrals gravades des de casa per deu
companyies que han actuat a la sala o ho
havien de fer en aquests mesos. La data
d’inici és el 25 de maig i la resta de capí-
tols aniran sortint els dilluns següents.

Teatre

Dilluns de merda
El Maldà

El grup de rock Ratpenat ha presentat
aquest mes de maig el seu segon àlbum
d’estudi, 50% Glam 50% Clavegueram
(Kasba Music). El disc conté onze cançons
que continuen amb la línia irreverent a
la qual la banda ens té acostumats. A més,
compta amb diverses col·laboracions
amb artistes com Morfi Grei de La Ban-
da Trapera del Río, entre d’altres.

Música

Aquesta nova sèrie de Netflix, que cons-
ta només de set capítols, està ambientada
a la dècada dels 40 del segle passat, l’è-
poca daurada de Hollywood. Narra la his-
tòria d’un grup de directors de cinema i
actors que volen aconseguir l’èxit a qual-
sevol preu. En definitiva, una mostra de
com funcionava (i potser com continua
funcionant) la indústria cinematogràfica. 

Pelis i sèries

Hollywood
Ryan Murphy

50% Glam 50% Clavegueram
Ratpenat

Canal Malaia
Un grup de joves catalans, entre els quals hi ha noms co-
neguts a les xarxes socials com Juliana Canet o Bru Este-
ve, han creat Canal Malaia. Es tracta d’una iniciativa digi-
tal nascuda amb l’objectiu d’aglutinar i potenciar el con-
tingut en català a espais com YouTube, Instagram o Tik-

Tok. La majoria d’adolescents i joves catalans són usuaris
habituals d’aquestes xarxes, però consumeixen sobretot
contingut en castellà, perquè n’hi ha molt més i té molta
més visibilitat que el que es fa en català. Per assegurar el

futur de la llengua, Canal Malaia vol que això canviï.

E S T O P AQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser cantants de rumba catalana
Tenen una trajectòria de més de vint anys

Famosos

Estrenar tres videoclips confinats
S’emmarquen en el cicle #DesdeCasaConMúsica

L’èxit no els abandona
Els continua acompanyant una munió de seguidors fidels

QUÈ HAN FET?

No t’ho perdis

|Maneater
Aquest videojoc permet als jugadors posar-se a la pell d’un tauró blanc i viure

les aventures pròpies del fons marí. Disponible per a PS4, PC, Xbox i Switch.Viu en línia

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

TIPUS

Sanitat recomana les higièniques a persones sanes, 
les quirúrgiques a casos positius i les EPI a sanitaris

COM LA MANIPULO?

QUINA TRIO?

I DESPRÉS?

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

i SALUT

El coronavirus ens ha portat una nova companya de vida:
la mascareta. A hores d’ara, gairebé tothom té clar que
és un element molt útil per evitar contagis, però encara

continua generant molts dubtes que cal resoldre.
Tal com detalla el Ministeri de Sanitat, hi ha tres tipus de

mascaretes: les higièniques (són les de tela, recomanades per a
persones sanes), les quirúrgiques (recomanades per a persones
amb el virus o amb símptomes compatibles) i les EPI. Aquestes
últimes inclouen les FFP1, les FFP2 i les FFP3, i les han de fer
servir preferentment els sanitaris o altres persones que estiguin
en contacte amb casos positius o sospitosos de coronavirus.

Per posar-nos la mascareta, ens hem de rentar bé les mans
amb aigua i sabó o amb desinfectant, i l’hem d’agafar per les
gomes, sense tocar-ne la part interior ni l’exterior. Un cop po-
sada, ens hem d’assegurar que ens cobreix bé boca, nas i bar-
beta i que està ben ajustada. Per retirar-la, ens hem de rentar
les mans un altre cop i tocar només les gomes. Per últim, si és
d’un sol ús, la ficarem a una bossa i la llançarem a les escom-
braries; si és reutilitzable, la guardarem a la bossa on venia.

Mascaretes: com fer-ne un bon ús

Segons el Ministeri de Sanitat, hi ha tres tipus de mascaretes: 
les higièniques, les quirúrgiques i les EPI (FFP1, FFP2 i FFP3)

Les claus

Amb les mans ben netes i agafant-la per les 
gomes, sense tocar-ne l’interior ni l’exterior

Si és d’un sol ús, a una bossa i a les escombraries. 
Si és reutilitzable, dins la bossa on venia quan la vas comprar

Viu en línia
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