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A fons

La pandèmia del coronavirus i
l’obligatori confinament d’ençà
de la declaració de l’estat d’alar-
ma també ha modificat, com no
podia ser d’una altra manera, el
dia a dia dels polítics.
Un exemple és el del regidor

de les Corts, Xavier Marcé, que
en declaracions a Línia Les
Corts explica com s’ha trans-
format el seu dia a dia en tot allò
que té a veure amb la gestió del
districte. “La situació és dura
perquè ens ha agafat a tots sen-
se gaires recursos, però mirem
de mantenir el pols de la nor-
malitat”, explica Marcé en con-
versa telefònica des de casa
seva. El teletreball, com està

passant en el cas de milers i mi-
lers d’empreses, s’ha convertit en
la nova normalitat. “Té la seva
part positiva perquè ens permet
seguir operant i connectats i al-
guns, i m’hi incloc, no havíem
descobert els seus beneficis”,
afegeix el regidor. Tot i això, ad-
met que “obliga a una metodo-
logia diferent de les relacions,
que han de ser més jeràrquiques
perquè el debat és més difícil.
Tot ha de ser més ordenat”,
puntualitza. Marcé creu que la
situació “implica descobrir una
nova manera de relacionar-nos,
de dir les coses, ser més esque-
màtics. És un canvi de model”.

“NOVES PRIORITATS” 
L’impacte econòmic i social de la
crisi provocada pel coronavirus
deixarà una onada d’afectats.
Això provocarà, explica Marcé,

que les prioritats del pressupost
municipal canviïn, ja que ara ma-
teix cal centrar els esforços “en
la contenció de la crisi sanitària,
econòmica i social, en la convi-
vència i en la tornada a la nor-
malitat sense tenir un calenda-
ri del tot previst”. “Caldrà re-
pensar algunes coses i les qües-
tions socials tindran molta im-
portància”, afegeix. 
En aquesta línia, hi haurà in-

versions que són molt esperades
al districte i que segurament no
es podran fer amb el calendari
que estava previst. És el cas de
l’obertura de l’escola Anglesola,
que havia d’estar enllestida de
cara el curs que ve. “És difícil que
es pugui obrir el curs que ve”, ad-
met Marcé. De fet, això implicarà
un nou retard, ja que el 2018 es
va anunciar que l’escola ja fun-
cionaria el curs 2020-2021.

Lapolíticadesdel teletreball
» El regidor Xavier Marcé explica com la crisi del coronavirus ha modificat la gestió diària del districte

» Marcé admet que les noves prioritats alentiran alguns projectes, com el de l’escola Anglesola

Albert Ribas
LES CORTS

El teletreball també s’ha convertit en la norma per als polítics i els tècnics municipals. Fotos cedides

COMERÇ4El regidor Marcé
també considera que tota
aquesta situació que s’està vi-
vint implica un nou repte
per al govern municipal amb
els comerciants, un dels sec-
tors que ho està passant més
malament.
“Hi ha un primer repte

immediat perquè els comer-
ços puguin sobreviure però
després hem de redoblar els
esforços per donar al sector
credibilitat social i una em-
patia que de vegades no hem
aconseguit que la tinguin”,
afirma Marcé. En aquest sen-
tit, el regidor de les Corts

creu que és molt important
“recuperar el sentit de la pro-
ximitat, d’allò que és més
nostre”. 
Sobre si d’aquesta crisi

en sortiran noves maneres de
fer, Marcé creu que sí. “Hi
haurà noves consciències,
noves maneres de construir
comunitat, més solidaritat...”,
afirma. En el cas del distric-
te, doncs, queda clar que el
comerç haurà de formar part
d’aquesta equació. “Des del
Districte volem estimular la
proximitat. Caldrà retornar al
barri i a la gent tot el que ens
està donant”, conclou Marcé.

Marcé: “Tenim un repte 
amb els comerciants”
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Molta gent treballa-
dora ha de tornar al

lloc de feina i exposar-se
al contagi. El poder de decidir qui tor-
na i qui no: l’empresa. La responsabili-
tat de les mesures de seguretat i de
buscar-se la vida amb els fills: els tre-
balladors/es. Hauria de ser exacta-
ment al revés.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la gent gran els hem
fallat greument com a

societat. És frustrant.
Molt frustrant! No és només respon-
sabilitat de la política. I la poca ex-
igència de les famílies aquests anys
amb les residències? I el periodisme
que els hem ignorat sistemàticament
i ara busquem culpables?

Tranquil·líssim amb el
govern més d'esquer-

res de la història d'Occi-
dent enviant els treballadors a l'es-
corxador i amb el govern *efectiu* ca-
talà focalitzadíssim en les coses im-
portants, com ara desxifrar missatges
ocults en el nombre de mascaretes que
ens envien.

No es poden entendre
les sovint contradictò-

ries decisions de l’execu-
tiu italià en la crisi de la Covid-19 sen-
se tenir en compte la lluita d’interessos
salut/economia. Tots els governs del
món estan passant pel mateix; alguns
dissimulen millor, d’altres ni tan sols s’hi
esforcen.

@albasidera@zuwenigzirkus@albertbotran @RamonIglesias68

Els semàfors

Montserrat Abelló
La biblioteca Montserrat Abelló segueix
apostant aquests dies per programar di-
ferents activitats amb l’objectiu de fer
més lleuger el confinament per a la

gent. Recentment ha impulsat quatre
noves iniciatives a través de les xarxes. 

pàgina 8

RCTB
El Reial Club de Tennis Barcelona ha vol-
gut demostrar el seu vessant més solidari,
impulsant una campanya per recollir do-
nacions per a l’Hospital Clínic i difonent-
ne una altra que ha posat en marxa l'as-
sociació d’Amics de l’Hospital del Mar. 

pàgina 12

Mercat de les Corts
El Mercat de les Corts reparteix, d’ençà
que es va decretar l’estat d’alarma, men-
jar a domicili per a les persones grans i
la gent més vulnerable. La solidaritat és
fonamental aquests dies perquè tothom

pugui estar com més bé millor. 
pàgina 10

Tribuna

per Salva Vendrell, president de Barcelona Comerç

Ens en sortirem

En nom de Barcelona Comerç, del seu
Patronat, de la seva Junta Executiva i
en el meu propi, permeteu-me agrair-
vos la resposta valenta, generosa, soli-
dària i, en molts casos, em consta que
dolorosa, que heu tingut cap a la nos-
tra crida de #joemquedoacasa com a
mesura dràstica per fer front al maleït
Covid-19. I també, òbviament, el nos-
tre agraïment més sincer a tots aquells
que no podeu tancar perquè de vosal-
tres en depèn la nostra subsistència.
No vull fer un al·legat ins-

titucional. Ens n’arriben per to-
tes bandes. Però permeteu-me
uns instants més (virtuals)
per compartir una reflexió:
Tots ho sabem. És en

moments com aquests quan
aflora el millor i el pitjor de
cadascun de nosaltres. El comerç no
n’és una excepció, ans al contrari: con-
finament, baixada de persianes, im-
possibilitat de fer calaix, pagaments a
la vista, impostos, lloguers i la incertesa
més absoluta de què farem demà és el
nostre dia a dia. Per altra banda, se’ns
demana seguir les indicacions de les au-
toritats per col·laborar amb la conten-
ció de la pandèmia. I enmig, el nostre
futur i el nostre present.

Malgrat tot, esteu a l’alçada. No tinc més
paraules que … Gràcies, moltes gràcies!
Però com que ara necessitem algu-

na cosa més que rebre agraïments, no-
més us vull traslladar que no esteu sols:
Orgullós d’estar al capdavant de

Barcelona Comerç, ara més que mai. Us
asseguro que, des de fa dies, la nostra
activitat de pressió a totes les admi-
nistracions, exigint mesures fiscals
immediates per pal·liar els efectes d’a-
questa crisi, i també per reactivar-la tan

bon punt acabi el malson, és constant
i persistent. No defallim. Som cons-
cients que 25.000 comerços de proxi-
mitat ens heu autoritzat a ser la vostra
veu. I la fem arribar, no només a les ad-
ministracions sinó també als mitjans.
No permetrem que el comerç local,

la petita empresa i els autònoms que-
din al marge de les solucions promeses
ni que es minimitzi la nostra situació.
Així que ho expliquem allà on calgui.

Però, companys, tot això acabarà.
Ens en sortirem. Tingueu-ho ben
present. I quan arribi el moment,
Barcelona Comerç estarà al vostre
costat per ajudar-vos a sol·licitar,
tramitar i posar en marxa tots aquells
ajuts als quals tenim dret. Perquè
serà el moment de tornar a apujar
persianes, acompanyats, protegits i
reinventats.
Mentre arriba el moment, des de la

Fundació seguim treballant per veure
efectives les mesures d’ajut
de totes les administracions
i per tenir les respostes a tot
allò que ens esteu dema-
nant.
Comerciants, hostalers,

productors, pagesos, rama-
ders, transportistes.

Moltes gràcies. Dinamitzadores,
dinamitzadors dels eixos comercials de
la ciutat, que esteu al peu del canó per
acompanyar als nostres associats. Mol-
tes gràcies! Moltes gràcies a tots i ca-
dascun de vosaltres, família!
Acabant amb un reconeixement

especial als nostres sanitaris, no em
queda més que dir-vos: cuideu-vos, cui-
deu de les vostres famílies. Cuidem-nos.
Que hem de tornar!

Garantirem que no es minimitzi 
la nostra situació; 

ho expliquem allà on calgui
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Línia Les Corts no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

La FAVB demana que 
es tanquin els pisos turístics1

2
Marcé: “Els temes socials 
tindran molta importància”

Els restauradors acusen Colau 
de no ajudar el sector

Collboni: “No permetrem que ningú 
es quedi enrere en aquesta crisi”

Coronavirus: hi haurà una pèrdua 
de privacitat de la ciutadania?

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Una injustícia feta a una sola per-
sona és una amenaça per a tots.
La meva muller és autònoma i
veig com cada dia pateix amb an-
goixa què li pot passar. Resulta
evident que els autònoms se sen-
ten abandonats pel Govern.
Aquests petits empresaris conti-
nuen pagant les despeses que les
seves empreses personals han
d’assumir. Exemples en són les
quotes d’autònoms, la seguretat
social dels seus treballadors i ara
l’IVA imminent. Com s’entén que
el Govern no faci de salvador d’a-
quest sector, sinó que, ans al con-
trari, n’esdevingui el seu botxí?
Els autònoms faran de cornut i
pagar el beure. Diuen que els ofe-
riran crèdits, però això esdevin-
drà pa d’avui i fam per l’endemà,
és a dir, els donaran faves a qui no
té queixals. Cal que els mitjans,
que ja ho fan, insisteixin en
aquest sector productiu de la nos-
tra societat. Esdevenen un per-
centatge molt elevat de la nostra
dimensió laboral. Preguem que
els mitjans i la política se’n facin
ressò. El món és injust, ja ho sa-
bem, però desitjo que els interes-
sos i la mediocritat no abandonin
més a aquest sector vital per a la
nostra societat. Deia Darwin que
si la misèria dels nostres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran és el nostre pecat.

Abandonats
per David Rabadà

La borsa o la vida
per Jordi Lleal 

Hi ha una frase que es posa en
boca dels atracadors quan ame-
nacen les seves víctimes, espe-
cialment en temps dels bandolers
d’altres èpoques: “La borsa o la
vida!” Però els temps canvien, i
ara n’hi ha que no els cal amagar-
se en el bosc i aturar el vehicle
dels viatgers per atracar-los, ara
existeix una nova classe que s’a-
nomena “lladres de coll blanc”,
són aquells que no els calen ar-
mes, ni s’abraonen directament
sobre les seves víctimes, ni s’em-
bruten les mans. Diguem-ho
clar, són aquells coronats que co-
bren comissions de reis d’altres
contrades, són aquells que tenen
els seus diners en paradisos fis-
cals, són aquells que radiquen les
seves societats en altres països
amb càrregues fiscals més baixes,
són aquells que gràcies al BOE

poden fer i desfer, sempre a fa-
vor seu o del seu partit, en les ta-
rifes de serveis essencials. Són
aquells de l’Ibex 35 que pressio-
nen els governs per tenir facilitats
a l’hora de manipular preus i con-
tractes, són aquells que s’aprofi-
ten del subterfugi de les SICAV,
per acabar pagant un 1% de l’im-
post de societats!  Dilluns 13
d’abril, el govern espanyol, pre-
tesament d’esquerres, en plena
crisi pel coronavirus i desoint els
especialistes mèdics, envia mi-
lions de treballadors a la feina,
una decisió desafortunada que
portarà cua. Realment Espanya
té un govern d’esquerres, ni que
sigui, una mica d’esquerres? El
dilema és clar: el negoci d’uns
quants o la salut de molts?
Per ara, guanya la borsa so-

bre la vida i anem de mal borràs! 

Les millors
perles

Ni tan sols una pandèmia global, amb quarantena inclosa, ha
impedit a Mariano Rajoy practicar esport (si és que aquestes
caminades ràpides que fa ell es poden considerar esport).

L’expresident espanyol ha estat enxampat saltant-se el confina-
ment per sortir a passejar, tot lluint un xandall i unes vambes.

Les tortugues són els nous gossos, o això devia pensar la
dona italiana de 60 anys que va sortir al carrer amb la
seva tortuga perquè li toqués l’aire. La policia, però, no va

pensar el mateix i va acabar sancionant aquesta senyora amb
una multa de 400 euros per no respectar el confinament.

Cada dia, a les vuit del vespre, tothom aplaudeix els sanitaris
des de balcons i finestres. Bé, potser els veïns de Finestrat
(Alacant) ja no s’atreviran a fer-ho: la policia ha hagut de de-

tenir un home que, aprofitant el moment dels aplaudiments, va
disparar fins a mitja dotzena de trets al carrer des del seu balcó. 

Per a molta gent, no poder celebrar la Setmana Santa ha
estat un cop dur. De fet, fins i tot hi ha hagut qui ha igno-
rat les normes, com un grup de nou persones que han es-

tat denunciades per sortir als carrers de Mèrida per fer una pro-
cessó improvisada, amb el seu Jesucrist i els seus natzarens. 

El d’aquest any ha estat un diumenge de Pasqua diferent, so-
bretot per a la Policia Local de Montcada i Reixac, que va ha-
ver d’aturar un ritual satànic al municipi. Segons van explicar

els agents, es van trobar un grup de persones “amb túniques ne-
gres, pregant i parlant entre ells en un idioma inintel·ligible”.

A les xarxes

@pauv1979: Encara sento vergonya
aliena de les paraules de Buch. Uns inten-
ten parar el virus amb banderes i militars i
els altres, amb conspiracions paranoiques.

@ErmengolGassiot: La classe treballa-
dora al metro. Polítics i empresaris a les se-
ves cases. Ja sabeu qui posarà els morts,
oi? I qui es quedarà els beneficis, no?

#ActivitatNoEssencial

@Fira_Barcelona: L'hospital temporal #Fi-
raSalut ja està a disposició del sistema sa-
nitari per si requereix més recursos contra
la pandèmia.

#FiraSalut #1714Mascaretes
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Les Corts

CORONAVIRUS4El districte de
les Corts és una de les zones
menys afectades pel coronavirus
de la ciutat. A data d’ahir hi havia
una mica més de 300 contagiats
per coronavirus –308 concreta-
ment–, tal com es podia observar
al mapa de l’Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Cata-
lunya, que està fet a partir de les
xifres de casos positius que faci-
lita el Departament de Salut. 
La zona on es registren més

casos és a la part del barri de les
Corts compresa entre la travessera

de les Corts, l’avinguda Madrid, el
carrer Joan Güell i l’avinguda
Tarradellas. És a dir, a la part in-

ferior del barri, tocant a Sants. En
aquesta zona hi ha hagut 133 ca-
sos positius, el que significa 41 ca-
sos per cada 10.000 habitants.
En una segona zona que aga-

fa la part superior de les Corts i
una petita part de Pedralbes hi ha-
via 59 casos registrats, el que sig-
nifica 26 positius per cada 10.000
persones. Per últim, a la zona de
tota la resta de Pedralbes i de la

Maternitat i Sant Ramon –el
mapa de la Generalitat no fa una
divisió per barris del tot específi-
ca–els casos positius eren un to-
tal de 116, amb una taxa de 33
contagiats per cada 10.000 per-
sones. Així doncs, els 308 conta-
giats del districte fan que a les
Corts hi hagi 33 casos per cada
10.000 persones, una de les xifres
més baixes de la ciutat.

Les Corts és una de les zones menys afectades pel virus. Foto: Google Maps

Les Corts és un dels llocs menys
afectats pel coronavirus

» A data d’ahir tenia un total de 308 casos registrats, segons Salut
» La zona amb més casos és la part baixa del barri de les Corts

La Montserrat Abelló
programa actes per fer a casa
BIBLIOTEQUES4La biblioteca
Montserrat Abelló ha posat en
marxa quatre iniciatives, una d’e-
lles per al públic infantil, per tal de
passar millor el confinament.
La primera és la que té a veu-

re amb la mascota de la sala in-
fantil, el Griu. La proposta con-
sisteix a fer que els més petits li ex-
pliquin què voldran fer quan aca-
bi el confinament. La segona  és
el foment de la lectura al Face-
book. El personal de la bibliote-
ca recomana lectures a través

d’una fotografia. En tercer lloc hi
ha la iniciativa #MakerChallenge
a través d’Instagram. Serveix per
incentivar la creativitat a través de
la recomanació de llibres sobre
cultura maker (la construcció
d’objectes fets per un mateix).
També es donen a conèixer pro-
postes creatives de diferents en-
titats.  Per últim, també per Fa-
cebook, es poden compartir qui-
nes són les principals il·lusions per
quan s’acabi el confinament. L’e-
tiqueta és #QuanTotAixòAcabi.

CORONAVIRUS4L’Ajuntament
ha posat en marxa des de fa uns
dies vuit unitats dels serveis
de neteja que es dediquen a
desinfectar els contenidors de
residus.
Aquest nou serveix ja s’es-

tà oferint a les Corts i té com a
objectiu garantir la higiene
dels contenidors durant la pan-
dèmia del coronavirus. Segons
va explicar el regidor Eloi Ba-
dia fa  uns dies, els vuit ca-
mions poden netejar amb des-

infectant fins a 2.400 conteni-
dors al dia. Badia va afegir que
l’equip de camions treballa per

les zones amb més confluència
o on hi ha més casos d’aïlla-

ment domiciliari o de trans-
missió del virus. D’altra banda,
per facilitar la recollida dels re-
sidus, des de l’Ajuntament re-
comanen no baixar al carrer
objectes de molt volum, no
llençar les escombraries a la pa-
perera, posar les bosses a dins
els contenidors i reduir al mà-
xim els residus que es generen. 
Per últim, l’Ajuntament re-

comana no passejar els gossos
per les zones que estiguin aca-
bades de desinfectar.

Els contenidors, desinfectats

Llibres | Ja es pot descarregar ‘Dones de les Corts’
La col·lecció de Barcelona Llibres ‘Dones de...’, entre els quals hi ha el llibre ‘Dones de
les Corts’, ja es pot descarregar de forma gratuïta. La publicació fa un recorregut per
la història del districte des del punt de vista d’algunes figures femenines destacades.

A les Corts hi ha 33
casos de coronavirus
per cada 10.000
persones

L’Ajuntament ha
reforçat el servei de
neteja dels contenidors
amb vuit camions
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Comerç Menjar a domicili | ERC demana limitar les entregues 
El grup parlamentari d’ERC al Congrés ha reclamat al govern espanyol que, mentre duri 
l’estat d'alarma  limiti els lliuraments dels repartidors a un màxim de 40 per treballador, 

i que s'obligui les empreses a bonificar-los per l’augment de feina d’aquests dies.

SOLIDARITAT4El coronavirus
suposa un risc més alt per a la
gent gran o la que té patologies
prèvies, de manera que és espe-
cialment important que aquests
sectors de la població mantin-
guin un confinament estricte. Per
tal d’ajudar els col·lectius vul-
nerables davant d’aquesta crisi
sanitària, el Mercat de les Corts
ha posat en marxa un servei a
domicili adreçat exclusivament
a aquestes persones. Les co-
mandes es fan per telèfon i són
el client i el paradista qui trien el
dia i l’hora de l’entrega dels pro-
ductes a casa del comprador,
sempre prenent les mesures de
seguretat recomanades.
De fet, aquestes mesures de

protecció per evitar contagis de
Covid-19 són les que s’han ins-
taurat també al dia a dia del mer-
cat: distància personal, ús de
guants i mascareta i desinfecció,
entre d’altres. A més, també s’ha
modificat l’horari de l’equipa-
ment, de manera que ara obre de

dilluns a dijous de vuit del matí
a dues de la tarda i els divendres
i dissabtes, de vuit a tres. 

EL COMERÇ TAMBÉ S’ADAPTA
En la mateixa línia que el mer-
cat, els comerços del districte
també s’han hagut d’adaptar a la
situació excepcional provocada
per la pandèmia. D’entrada, tots
els establiments que no es dedi-
quen a la venda de productes de
primera necessitat estan tan-
cats des del decret de l’estat d’a-
larma, mentre que els que sí
que es consideren essencials
han modificat els seus horaris. 
Per mantenir la clientela ben

informada, els eixos i associa-
cions comercials del districte
s’han organitzat a través de les
seves pàgines webs i xarxes so-
cials. Per exemple, l’entitat El Mi-
rall de Pedralbes ha publicat al
seu compte d’Instagram un llis-
tat amb els seus vuit establi-
ments que continuen en funcio-
nament, així com els telèfons de

contacte i horaris corresponents.
El mateix ha fet l’Eix Sants-Les
Corts al seu web, que s’actualit-
za diàriament, alhora que ha fet
un pas més: ha demanat col·la-
boració per aconseguir masca-
retes per als comerciants. Les
Corts Comerç 08028, per la seva
part, ofereix també informació

sobre ajuts econòmics per a
veïns, entitats i autònoms, així
com propostes d’entreteniment
i aprenentatge des de casa.

L’ACCIÓ SOCIAL DEL COR
A més de facilitar la informació
dels seus establiments, El Cor de
les Corts ha volgut engegar una

acció social per ajudar la gent
gran sense recursos, tot fent
visites per detectar les seves
necessitats i mirant de cobrir-les
en la mesura del possible. A
banda, també han impulsat la
confecció de mascaretes per re-
partir-les als CAPs i residències
geriàtriques de l’entorn.

Al costat delsmés febles
» El Mercat de les Corts ofereix servei a domicili per a la gent gran i les persones més vulnerables

» El comerç local ha modificat els seus horaris per adaptar-se a la crisi del coronavirus

El Mercat de les Corts ha modificat el seu horari aquests dies. Foto: Districte



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 

11 | 

línialescorts.cat15 d’abril del 2020



La lluita contra el coronavirus re-
quereix la implicació de tothom.
Sigui quedant-se a casa o a tra-
vés d’aportacions de diners per
investigació o de material sani-
tari, tots podem fer la nostra
petita part. I el Reial Club de Ten-
nis Barcelona no ha volgut ser
menys i, durant la setmana pas-
sada, va impulsar una campanya
solidària de recollida de dona-
cions per comprar respiradors i
altres materials que necessiten les
unitats de cures intensives (UCI)
de l’Hospital Clínic.
La iniciativa va posar-se en

marxa el dia 29 del mes passat i
tenia com a repte aconseguir
25.000 euros, xifra que estava
molt a prop d’assolir-se ahir al
vespre, en el tancament d’aquest
Línia Les Corts. El club va con-
vidar els seus socis a fer dona-
cions a través del portal de mi-
cromecenatge Mi Grano de Are-

na, tot i que la iniciativa també es-
tava oberta a simpatitzants de
l’RCTB i a tota la societat.
De la mateixa manera, el club

també es va fer ressò d’una altra
iniciativa solidària, impulsada
en aquest cas per Amics de l’Hos-
pital del Mar, i que vol recaptar
50.000 euros per a l’adquisició de
recursos sanitaris i també per a la
inversió en recerca. Aquesta se-
gona iniciativa estarà en marxa
fins al dia 30 d’aquest mes, i en el
moment del tancament d’aques-

ta edició ja s’havien superat les
200 donacions i els 40.000 euros.

EN BLANC I NEGRE
El club també està aprofitant el
confinament per recordar, a tra-
vés de les xarxes socials, alguns
dels episodis de la seva història.
En els seus perfils ha penjat fo-
tos de René Lacoste (un mític ju-
gador francès de principis del se-
gle passat) a les instal·lacions del
carrer Ganduxer, però també de
figures com Camilo José Cela.

El club s’implica en la lluita contra el coronavirus. Foto: Google Maps

Campanya solidària de
l’RCTB amb l’Hospital Clínic

Pau Arriaga
PEDRALBES

Salut | S’acaba el repte esportiu ‘#BCNesmoudinsdecasa’
Durant tota la setmana passada va estar en marxa el repte #BCNesmoudinsdecasa, un
projecte que volia difondre hàbits saludables entre els barcelonins. Cada dia hi havia

previstes activitats, mentre que el repte va acabar amb una gran festa diumenge passat.

L’UBAE no cobra 
la quota del mes d’abril

A finals del mes de
març, la direcció de
l’UBAE va anun-
ciar a les famílies de

tots els seus esportistes (futbol
sala, gimnàstica rítmica i bàsquet)
que no cobrarà la quota corres-
ponent a aquest mes. 
En un comunicat que van

publicar al seu portal web, els di-
rigents del club van dir que el
club fa un esforç ara, però que de-
manen comprensió per a “les
afectacions econòmiques que té
i tindrà la situació en la que ens

trobem”, que treballen “amb la
millor de les voluntats possibles
per mirar de pal·liar l’impacte
que tot això representa” i van ins-
tar tothom a complir les direc-
trius de les institucions. 

ENTRENA A CASA
Paral·lelament, el club va anun-
ciar un acord amb Eurofitness
per tal que jugadors i gimnas-
tes puguin fer servir les rutines
que aquest gimnàs està penjant
durant el confinament per no
perdre la forma.

El club vol ajudar les famílies en aquests moments complicats. Foto: UBAE
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La pandèmia va fer ajornar la publicació
de Parlant amb tu d’amor i llibertat, el nou
llibre d’Oriol Junqueras que havia de veu-
re la llum el 16 de març. Des del 10 d’a-
bril, però, està a la venda a la plataforma
Llibreries Obertes, de manera que es pot
comprar o regalar per Sant Jordi i, un cop
torni la normalitat, passar-lo a recollir a la
llibreria que hagi triat el comprador.

Llibres

Parlant amb tu d’amor i llibertat
Oriol Junqueras

Amb la mort recent de Josep Maria Be-
net i Jornet per coronavirus, el teatre ca-
talà ha perdut un pare. Conscient d’això,
el Teatre Nacional de Catalunya ha creat
a la seva pàgina web un espai monogràfic
dedicat al dramaturg, en què es poden
llegir diversos articles escrits per perso-
nes del seu entorn, com ara la seva filla
Carlota Benet, però també textos seus.

Teatre

Espai Josep M. Benet i Jornet
TNC

Set anys després de la publicació del seu
darrer disc, Comedown machine (2013),
The Strokes han tornat aquest mes d’a-
bril amb The new abnormal. Es tracta d’un
àlbum format només per nou cançons,
amb At the door com a primer single. La
banda novaiorquesa actuarà al Primavera
Sound, que per primer cop a la història
se celebrarà del 26 al 30 d’agost.

Música

És la nova sèrie de moda de Netflix i, si la
veus, entendràs per què. Unorthodox, ba-
sada en fets reals, narra la vida d’Esther
Shapiro, una jove jueva que viu a Nova
York i fuig a Berlín per escapar d’un ma-
trimoni de conveniència. Aquesta pro-
ducció alemanya t’enganxarà des del
principi, entre altres coses, per l’actuació
de Shira Haas, l’actriu protagonista. 

Pelis i sèries

Unorthodox
Maria Schrader

The new abnormal
The Strokes

CirqueConnect
La companyia de circ més famosa del món, Cirque du

Soleil, també vol entrar a casa teva durant aquesta qua-
rantena. Per això ha creat CirqueConnect, un espai dins
de la seva pàgina web oficial en què cada setmana es

publica un especial d’una hora amb els millors moments
dels seus espectacles. De moment, ja s’han publicat tres
d’aquests especials, però també hi ha altres continguts

exclusius, com ara vídeos de shows en realitat virtual, tu-
torials per mantenir-se en forma i maquillar-se com un
artista de circ i, fins i tot, websèries sobre la companyia. 

B A D  G Y A LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant urbana de moda
S’ha convertit en un nom habitual a les llistes d’èxits

Famosos

Estrenar una nova cançó
És un remix del tema ‘Tú eres un bom bom’ de Kafu Banton

Bona rebuda, però amb polèmica
Alguns l’han criticat per col·laborar amb Kafu Banton

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

|MotoGP 20
El videojoc MotoGP 20, que sortirà a la venda el pròxim 23 d’abril, ajudarà els 

fanàtics del motociclisme a tornar a sentir l’adrenalina de les curses des de casa.Viu en línia

Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997), més coneguda
com Bad Gyal, va començar a introduir-se en el món
de la música urbana l’any 2016, tot i que el seu salt a
la fama es va produir l’any següent gràcies a la popu-

larització de cançons com Fiebre o Mercadona. Des
d’aleshores, no ha deixat de guanyar seguidors i re-

produccions amb temes com Alocao, una col·labora-
ció amb Omar Montes que la va portar a les llistes

d’èxits fa només uns mesos. Ara, la quarantena l’ha
obligat a anul·lar concerts i esdeveniments, però no
a aturar-se del tot. El passat dia 10 va estrenar el re-
mix de Tú eres un bom bom de la mà del cantant pa-

nameny Kafu Banton, una col·laboració que li ha por-
tat elogis, però també polèmica. Banton és autor d’u-
na cançó molt homòfoba publicada ara fa vint anys,
un tema que Bad Gyal ha assegurat que desconeixia

i que ha fet que es disculpés al seu públic: “Vull re-
marcar que jo estic en contra d’aquests valors i us

demano perdó”. 

La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

RUTINA

Encara que normalment no siguis gaire esportista, 
ara has de fer exercici perquè t’estàs movent menys que mai

AFICIONS

EXERCICI

DESCONNEXIÓ

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

i SALUT

Ara mateix, el més útil que podem fer per contribuir a
millorar la salut de la població mundial és quedar-nos
a casa. Així de fàcil... o de difícil. A mesura que van pas-

sant els dies de confinament i que es va allargant la quaran-
tena, la necessitat de sortir al carrer es va fent més i més
gran, fins al punt que afecta la nostra salut mental.

Per minimitzar aquests efectes, podem seguir uns consells
que faran que el temps passi més de pressa. En primer lloc,
cal tenir una rutina. Tant si continues treballant a casa com si
no, és important que mantinguis uns horaris saludables a
l’hora de llevar-te, de fer els àpats o d’anar a dormir. Ah, i obli-
da’t de passar-te tot el dia en pijama: els experts recomanen
vestir-se cada dia i, sobretot, mantenir una bona higiene. 

D’altra banda, encara que normalment no siguis una per-
sona esportista, ara cal que facis alguna activitat física. També
és molt recomanable que llegeixis, miris pel·lícules i sèries,
cultivis les teves aficions (potser és el moment de descobrir-
ne de noves) i et permetis desconnectar de l’actualitat tan
dura que ens bombardeja constantment aquestes setmanes.

Confinament i salut mental

Tant si continues treballant des de casa com si no, cal que 
mantinguis una rutina: vigila els horaris i vesteix-te cada dia

Les claus

Aprofita ara que tens temps per gaudir de les teves 
aficions i, qui sap, potser en descobreixes una de nova

Tot i que és imprescindible estar informat, de tant en
tant t’has de permetre desconnectar una mica
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