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DESIGUALTATS pàg 3

Albert Sales, sociòleg:
“El coronavirus hi entén
molt de classes socials”

BARS I RESTAURANTS pàg 9
Roger Pallarols, del Gremi
de Restauració, adverteix
que la crisi serà devastadora

“Desbordats”
4La Xarxa de Suport de les Corts farà una xarxa
d’aliments i avisa que les entitats no donen l’abast

4Una d’elles és la parròquia Santa Tecla, que fa 
una crida per recaptar menjar per als més petits pàg 8
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A fons

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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No sé si la gent di-
umenge va ser res-

ponsable o no. Ni vaig
sortir ni visc en una ciutat. Així que no
ho vaig veure. El que sí que sé és que
la base pel control social, polític i eco-
nòmic d’una societat és convèncer-los
que no són responsables i que, per tant,
no poden prendre decisions.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Una cosa que m’agra-
da molt de fer i que

trobo a faltar ara que no-
més tinc dues persones amb qui in-
teractuar en directe és pensar con-
juntament. És a dir, dubtar en veu alta
i anar construint. Converses llargues,
sense arribar a gaires conclusions,
però que et deixen llavors a dins.

@BelOlid

Si el que no t’agrada
del català és que és de

burgesos, parla’l i fes-lo
també dels teus pobles i barris. Si el
que no t’agrada del català és que és
provincià, parla’l i fes-lo urbà i tan
elevat com tu. Però, si el que no t’a-
grada del català és el català, ja és un al-
tre tema.

El ministro Marlaska ha
anunciado que Interior

está trabajando para de-
portar pronto a unas 600 personas tu-
necinas que llevan meses en Melilla. En
vez de realizar un traslado urgente a la
península ante el hacinamiento en el
CETI, anuncia una deportación colec-
tiva en plena pandemia.

@offxelia@DavidVinyals @Andres_gberrio

Els semàfors

Xarxa Suport Les Corts
La Xarxa de Suport Mutu Les Corts se-
gueix ajudant els veïns que més ho ne-
cessiten durant aquests dies. A banda,
està acabant d’enllestir la preparació

d’una xarxa d’aliments per recollir men-
jar per a les famílies més vulnerables. 

pàgina 8

Ajuntament
El consistori ha anunciat que ja està tre-
ballant en un pla de mobilitat per quan
la ciutat vagi recuperant la normalitat.
L’alcaldessa Colau ha dit que el princi-
pal objectiu és no tenir els nivells de

contaminació d’abans de la pandèmia. 
pàgina 8

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 9

Tribuna

per Xavier Marcé, regidor de les Corts

Un petit esforç més

Les notícies que rebem diàriament
semblen assenyalar una evolució po-
sitiva de la crisi sanitària. Baixen els
contagis i es redueixen les defun-
cions. És, amb tota probabilitat, el re-
sultat d’un procés de confinament
molt llarg i dur que els ciutadans hem
complert amb rigor. Ara, les dades
disponibles permeten que algunes de
les circumstàncies sota les
quals s’ha de produir el
confinament puguin alleu-
gerir-se i és per això que es
deixa sortir els nens i ne-
nes a passejar una hora al
dia i, confiem que aviat,
sortir els adults a passejar
una estona.
No es tracta encara d’una torna-

da a la normalitat, sinó d’una modi-
ficació més tolerant de les regles de
confinament. Convé no confondre-
ho. Dissortadament encara no hem
sortit de l’estat d’alarma vigent, la
qual cosa vol dir que els riscos són su-
periors a les certeses sociosanità-
ries. Aquest primer diumenge de no-
ves normes hem vist com places i car-

rers de la ciutat s’omplien de gent i no
poques vegades al marge de les nor-
mes de seguretat que ens han expli-
cat repetidament. A les Corts, per ex-
emple, hem vist fotografies de la
plaça de la Concòrdia amb gran
quantitat de famílies amb nens i ne-
nes i altres sense, com si fos un di-
umenge qualsevol.

Cal que mantinguem l’esperit del
confinament. Amb més lleugeresa,
això sí, però evitant l’eufòria d’una
falsa quotidianitat que no obeeix a la
realitat.
Tot plegat ha de servir per acon-

seguir dos objectius importants. El
primer és mantenir el valor exem-
plificant del comportament de la im-
mensa majoria de la ciutadania. El se-
gon és per arribar el més aviat pos-

sible a l’autèntic procés de recupe-
ració de la normalitat. Res seria més
descoratjador que un pas enrere en
la millora estadística de contagis i de
defuncions.
Fer les coses ben fetes no és úni-

cament una mesura de seguretat
personal i col·lectiva, també és un
missatge per a molts altres països que

ens miren en detall. Es-
panya, Catalunya i Barce-
lona són destins molt va-
lorats pels europeus; molts
d’ells ens visiten regular-
ment i alguns hi viuen de
manera permanent. El que
fem i com ho fem influirà

en la nostra reputació com a país i
com a societat madura.
La solució definitiva al problema

de la Covid-19 ens demana un petit
esforç més, una empenta final que
hem de fer amb la mateixa diligència
amb què l’hem afrontat les darreres
setmanes. D’això dependrà que tot
vagi millor i, alhora, serà un indica-
dor de major fortalesa per afrontar els
reptes col·lectius futurs.

No es tracta encara d’una tornada a la 
normalitat, sinó d’una modificació més 

tolerant de les regles de confinament
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Línia Les Corts no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les Corts és un dels llocs 
menys afectats pel coronavirus1

2
El mercat de les Corts 
reparteix menjar a la gent gran

Després del confinament, la cultura

Manuel Valls, de confinament a Menorca

Un petit esforç més

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Soc funcionari del Reino de Es-
paña i això em confina encara
més davant la Covid-19. Ja van
dos cops que vaig a la farmàcia
per tal de recollir una masca-
reta. El problema informàtic
em diu que el meu número, el
que l’administració espanyola
m’ha assignat, no em permet
recollir la mascareta. En fi,
“vuelva usted mañana”. Per
ara he decidit que no puc con-
fiar en la competència dels in-
competents. Aquesta política
prepotent està fent impossible
el possible.

Mascaretes
per David Rabadà

Somriures i llàgrimes
per Jordi Lleal 

En aquests dies de reclusió
forçada, qui més qui menys
haurà patit diversos episodis
d’estats anímics. Normalment
en la vida de cada dia s’acos-
tuma a tenir hàbits, rutines,
costums adquirits durant els
anys des de la infantesa fins a
l’edat madura, higiene, vesti-
menta, àpats, horaris, treball,
esplai, cultura, etcètera. Tan-
cats a casa tot el dia, la cosa
canvia, si no anem a treballar
ni sortim al carrer per a altres
activitats, tenim moltes hores
per dedicar-les a fer alguna
cosa de profit i distreure’ns
d’un temps que ens passa molt
a poc a poc, que s’estira com
un xiclet. Estones de tristesa
per plorar els parents i amics
que han mort, per no poder-
los acompanyar i abraçar els
seus familiars, en veure foto-
grafies de fa molt temps, de
quan érem joves i formosos.
Enrabiar-se per la manca de

mitjans que tenen els metges
i sanitaris. Revoltar-se escol-
tant i veient els tòtils (alguns
carregats de medalles) que
donen les conferències de
premsa a Madrid. Sortir al
balcó a fer de “palmeros”, ac-
tivitats atlètiques, d’alguns
privilegiats que tenen un petit
gimnàs casolà. Aprendre a en-
viar missatges de veu, a fer vi-
deoconferències, a connectar-
se pel mòbil i tenir les imatges
de la gent que estimes i apre-
cies, qui llegeix, escriu, pinta,
fa música o treballs manuals
per omplir les hores del dia i
no entrar en un estat d’angoi-
xa i depressió. Acabem recla-
mant uns sentiments essen-
cials per a tothom, són la pru-
dència i la solidaritat. Hi ha es-
tones de tot, hem de tenir clar
que ens en sortirem. 
En tot cas la pregunta fo-

namental és: Ens en sortirem
bé? Esperem que sí!

Les millors
perles

Morir mentre celebres la teva llibertat. És el que li va passar a
Sari Salem Wardat, un home de Jordània a qui van perme-
tre sortir de la presó pel risc de contagis de coronavirus.

Quan va arribar a casa, els seus familiars el van rebre amb crits d’ale-
gria i trets a l’aire, amb la mala sort que un d’ells li va impactar al cap.

De cantar a la terrassa a veure com Michael Bublé versiona
una cançó teva. Això és el que han aconseguit els Stay
Homas en tan sols un mes i mig. Aquest trio barceloní ha

conquistat milers de seguidors d’arreu del món, entre ells el
cantant canadenc, que ara ha fet una coverde Gotta be patient.

Les videotrucades les carrega el diable, o això deu pensar Alfon-
do Merlos. En la intervenció d’aquest periodista ultra en el pro-
grama del seu col·lega Javier Negre, va aparèixer una noia de

fons: la seva amant. Així es va assabentar la seva parella i tota la xar-
xa d’una infidelitat que ja és el nou culebrot de Twitter: Merlo’s Place.

Multa per passejar la mascota. La Policia Nacional ha ha-
gut de sancionar un home a Logronyo que havia sortit
a “passejar” els seus peixos. L’individu anava caminant

amb tota la tranquil·litat del món amb una peixera a les mans,
però als agents no els va convèncer la seva excusa.

Història amb final feliç. El Víctor, un nen barceloní de només 3
anys, ha superat un trasplantament de sis òrgans que li van
fer a l’hospital La Paz de Madrid. El petit s’ha recuperat a la

Unitat de Cures Intensives durant vuit setmanes, en plena pandè-
mia del coronavirus, i ara ja és a casa amb els seus pares.

A les xarxes

@VicentFlor: Michael Robinson era un ti-
pus intel·ligent, amb humor i entranya-
ble. Gràcies a gent com ell, el futbol té
més sentit. Que la terra li siga lleu.

@LolyGarrido_: Estoy leyendo las reco-
mendaciones que hay que seguir tras vol-
ver de pasear con los niños, y básicamente
hay que hervirlos al volver de la calle.

#InfantsAlCarrer

@AndresGR_: Quatre persones sense llar
assassinades a l’Eixample de Barcelona
des que es va decretar l’estat d’alarma...
#NingúDormintAlCarrer #Aporofòbia.

#Aporofòbia #MaiCaminaràsSol
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Les Corts

CORONAVIRUS4La Xarxa de
Suport Mutu de les Corts està
acabant de perfilar la posada en
marxa d’una xarxa d’aliments
per cobrir totes aquelles neces-
sitats que puguin tenir alguns
veïns del barri a causa de la cri-
si social provocada pel corona-
virus.
En Gerard, un dels portaveus

de la xarxa, explica que les enti-
tats que es dediquen a qües-
tions socials relacionades amb el
repartiment d’aliments “estan
desbordades”. L’objectiu, expli-
ca aquest veí, és aconseguir un
local –estan acabant de mirar
quines opcions tenen- que ser-
veixi perquè dos o tres dies a la
setmana, en hores concretes, es
pugui repartir el menjar que
s’anirà recollint. 
A banda de la xarxa d’ali-

ments, la Xarxa de Suport Mutu
ha anat fent el seguiment d’una
quarantena de veïns per do-
nar-los suport i ajuda en tot el

que els ha fet falta. “El suport
veïnal és fonamental aquests
dies”, explica aquest membre de
la xarxa.

TEIXIT VEÏNAL
D’altra banda, aquest portaveu
de la Xarxa de Suport Mutu de
les Corts també remarca que el

teixit veïnal que s’està creant
aquests dies pot ser positiu per
al barri de cara la tornada de la
normalitat. “A les Corts el teixit
veïnal no és tan sòlid com en al-
tres barris i ara haurem d’enca-
rar una crisi social que necessi-
tarà que la gent s’impliqui i faci
xarxa”, conclou.

Un dels cartells que ha fet la xarxa de suport. Foto cedida

Nova iniciativa veïnal per 
crear una xarxa d’aliments

» La Xarxa de Suport Mutu de les Corts avisa que les entitats 
que s’hi dediquen des de fa temps estan desbordades

El menjador social de Santa
Tecla demana menjar 

DESIGUALTATS4El menjador so-
cial de la parròquia de Santa Te-
cla fa un mes i mig que està tan-
cat a causa del coronavirus. Tot i
això, segueix amb un operatiu de
mínims per tal de recaptar  i re-
partir menjar per a totes aquelles
famílies que ho necessitin.
En Florián Gutiérrez, el cap

visible del menjador social, ex-
plica a Línia Les Corts que
aquests dies estan mirant de
recollir aliments per als nens.
“Tothom que pugui ens aniria bé

que ens facin donacions de llet,
colacao, galetes i sucre”, afirma
Gutiérrez, que explica que demà
i demà passat es poden anar a fer
les donacions al mateix menja-
dor -entre les 11 del matí i la una
del migdia–, on hi ha una dona
que s’encarrega de recollir el
menjar. Aquests dies, afegeix
aquest veí, han notat un aug-
ment de les famílies que dema-
nen menjar a causa de la crisi so-
cial que està provocant la pan-
dèmia del coronavirus.

CONTAMINACIÓ4L’Ajuntament
va anunciar dissabte la posada en
marxa d’un pla amb mesures
“urgents i immediates” per tal
d’adaptar la ciutat a la recupe-
ració de la mobilitat que s’anirà
produint durant les pròximes
setmanes. L’alcaldessa Colau,
en una compareixença feta des
de la plaça Universitat, va afirmar
que l’objectiu ha de ser tenir
una ciutat amb un aire més net.
“No volem tornar a la contami-
nació d’abans”, va dir.

Així doncs, la intenció del
consistori és pacificar alguns ca-
rrers i tancar al trànsit trams
dels laterals de la Gran Via i Dia-
gonal i ampliar algunes voreres,
com ara les de la Via Laietana.
Molts dels canvis es marcaran
amb pintura a terra. Això farà que
els vianants tingui 12 quilòmetres
més d’espai que actualment.
D’altra banda, el pla, que té un

pressupost de 4,4 milions d’euros,
preveu 21 nous quilòmetres de ca-
rrils bici en 10 vies de la ciutat per

fomentar l’ús de la bicicleta i la mi-
llora d’una part dels actuals.

CRÍTIQUES DE JUNTSXCAT
El pla no convenç JuntsxCat,
que ha denunciat que s’ha dis-
senyat “unilateralment i sense
acord polític ni consens social”. El
partit lamenta “la manca de dià-
leg” de l’executiu i exigeix que es
convoquin tots els partits i el
Pacte per la Mobilitat per analit-
zar l’impacte de les mesures i “re-
cuperar una estratègia conjunta”.

El menjador social de la parròquia funciona des del 2013: Foto: Google Maps

Nouplademobilitat

Cultura | Barcelona Districte Cultural
El circuit Barcelona Districte Cultural, que té el Centre Cívic Tomasa Cuevas-

Les Corts i el Centre Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’com dues de les seves 
seus habituals, ofereix una programació en línia farcida de diferents actes.

Colau, durant la compareixença a la plaça Universitat. Foto: Mar Vila / ACN
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Comerç Mercats | Plantes de regal
L’Ajuntament repartirà 80.000 plantes amb les compres als mercats munici-
pals entre el 28 d’abril i el 7 de maig. La iniciativa forma part d’una campanya

per fomentar la plantació de verd a les finestres i balcons de tota la ciutat. 

L’Ajuntament ajudarà a
pagar els lloguers comercials
LOCALS4Fons extraordinari de
25 milions per a la petita eco-
nomia. Aquest és l’anunci que va
fer el 16 d’abril el primer tinent
d’alcalde i d’economia de l’A-
juntament, Jaume Collboni. 
Collboni va explicar que el

consistori ha habilitat aquesta
partida econòmica amb l’objec-
tiu de “reactivar” i donar suport
a les pimes, els autònoms, els
restauradors i el petit comerç
perquè puguin sortir de l’actual
crisi provocada pel coronavirus
“de la forma més ràpida”. Una de
les qüestions més importants
per la qual serviran aquests di-
ners és per injectar liquiditat

perquè es puguin pagar els llo-
guers comercials –un dels cos-
tos estructurals més grans que
tenen els comerciants– o mitigar
la falta d’activitat.
El tinent d’alcalde va detallar

que el fons és compartit amb els
gremis i les entitats i que caldrà
consensuar el seu funcionament
amb els actors implicats i l’opo-
sició. En paral·lel, Collboni va dir
que el govern municipal vol con-
cretar un “pacte de ciutat” amb
tots els grups municipals. “To-
thom sap que ens enfrontem a
una crisi dura, profunda i espe-
rem que curta en el temps”, va
concloure el cap de files del PSC.

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 pro-
vocada per la pandèmia del co-
ronavirus. Els efectes de l’actual
situació, creuen des de l’entitat,
“seran devastadors” i el càlcul és
que un 30% dels negocis ja no tor-
naran a obrir.
Per tal de mitigar aquesta si-

tuació, el sector va enviar a mit-
jans d’abril una carta al president
espanyol, Pedro Sánchez, on li de-
manava que intervingui el mercat

dels lloguers de bars i restaurants.
En un comunicat, el gremi va ex-
posar que la intervenció s’hauria
de fer en tres fases: la condonació
forçosa mentre duri el tanca-

ment, una reducció del lloguer
quan es torni a obrir si s’ha hagut
de limitar l’aforament dels lo-
cals i, per últim, la revisió dels llo-
guers que es van augmentar du-
rant aquests últims anys. Aques-
ta petició la fan després d’haver
pogut comprovar que els pro-
pietaris dels locals estan, com a
molt, acceptant ajornaments de

part del lloguer que més endavant
s’hauran de pagar.

TAXA DE TERRASSES
D’altra banda, la cap de files de
JxCat, Elsa Artadi, ha presentat
una proposta perquè la taxa de te-
rrasses torni a tenir els preus
d’abans de l’aprovació de les or-
denances fiscals d’enguany.

El sector de la restauració està patint molt la situació actual. Foto: Arxiu

Gremi de Restauració: “La crisi
actual serà devastadora”

El Gremi creu que
un 30% dels bars
i restaurants no
tornaran a obrir

Jaume Collboni, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament. Foto: ACN
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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



L’RC Polo haurà d’esperar uns
dies (o unes setmanes) més per
conèixer el futur de les Divisions
d’Honor d’hoquei herba. I és que
dimecres de la setmana passada,
la Federació Espanyola (RFEH)
va emetre un comunicat explicat
que la seva Comissió Delegada ha
pres la decisió d’ajornar “qualse-
vol decisió sobre competicions i
lligues nacionals, així com as-
censos i descensos a una data pos-
terior al comunicat del President
del Govern del 2 i 3 de maig”.
L’organisme, doncs, vol do-

nar-se uns dies de marge (abans
de la pròxima actualització de la
situació del coronavirus, tot i
que l’estat d’alarma està vigent
fins al cap de setmana de la set-
mana que ve) abans de comuni-
car cap més ordre sobre les lli-
gues. La RFEH considera que
d’aquí a uns dies tindrà “més in-
formació sobre el protocol de

desconfinament i les possibilitats
que hi ha de posar en marxa les
lligues nacionals”.
La RFEH també ha decidit

esperar més dies perquè està
previst que durant aquesta set-
mana se celebrin reunions de
l’European Hockey League
(EHL) per determinar què es fa
amb la màxima competició con-
tinental d’aquesta temporada i
també amb la del curs que ve.

MISSATGES POLO-SITIUS
Mentre dura la situació de confi-
nament, durant les darreres set-
manes, esportistes de diferents
disciplines i membres de l’staff i
treballadors del Polo han anat
penjant vídeos als perfils a les xar-
xes socials etiquetant-los com
‘Polo-sitius’. Joan Esteve, Tone-
te Ayesa, Lorena Vives, Llorenç
Piera o Claudia Valverde han
compartit les seves experiències.

El futur de les Divisions d’Honor es pot conèixer aviat. Foto: JM Llorens / RCP

Pau Arriaga
PEDRALBES

Bàsquet | El Joventut ja sap que la temporada s’ha acabat
Ahir al migdia la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) anunciava també la finalització de les
competicions sènior cinc dies després de la cancel·lació de les no absolutes i no preferents. El

Joventut i la resta d’equips, però, encara no saben què passarà amb els ascensos i els descensos.

La RFEH postposa la decisió
sobre les lligues d’hoquei herba

Laia Palau rebrà una oferta
de renovació de l’Uni Girona
BÀSQUET4La 2019-20 pot no
haver estat la darrera tempora-
da com a jugadora en actiu de
Laia Palau. La base cortsenca de
l’Uni Girona, que farà 41 anys el
pròxim mes de setembre, rebrà
una oferta de renovació del seu
actual equip, com va apuntar fa
uns dies l’Esportiu.
I és que després que abans-

d’ahir la Federació Espanyola
de Bàsquet (FEB) declarés el
curs actual nul i sense campió
(també cal considerar que no es
jugaran els Jocs Olímpics de Tò-

quio, potsposats fins a l’estiu de
l’any que ve), el club gironí vol-
drà que Palau, una de les millors
jugadores de la seva generació,
tingui un comiat com cal a la seva
carrera en clubs.
Palau sempre ha dit que

mentre el cos li respongui i en
tingui ganes, seguirà jugant. Fal-
ta veure, doncs, com reacciona la
playmaker de les Corts quan
l’entitat gironina li proposi allar-
gar la seva carrera un curs més i
arribar en plenitud de condi-
cions a la cita japonesa.
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Txell Feixas, corresponsal de TV3 i Cata-
lunya Ràdio a Beirut, coneix en profun-
ditat l’Orient Mitjà i sap que, en aquest te-
rritori convuls, “hi ha una revolució en
marxa, persistent i determinada com
cap altra”: la de les Dones valentes. Aquest
llibre, publicat el mes de març, ha en-
capçalat la llista de les obres de no-ficció
en català més venudes per Sant Jordi.

Llibres

Dones valentes
Txell Feixas

La Sala Flyhard està amenitzant el con-
finament dels seus espectadors amb
dosis setmanals de teatre. A través del seu
canal de Vimeo, la sala va oferint diver-
ses produccions dels últims anys i les dei-
xa penjades durant una setmana. D’a-
questa manera, la programació va can-
viant periòdicament i el públic compta
amb una oferta d’allò més variada.

Teatre

#LaFlyhardACasa
Sala Flyhard

Després de sis anys sense publicar noves
cançons, Sanjosex ha tornat en plena
pandèmia amb Dos somnis. En aquest àl-
bum (o mini àlbum, podríem dir), l’artis-
ta empordanès hi ha aplegat només sis
temes, amb La revoluciócom a single prin-
cipal. Es tracta d’un disc on la paternitat
juga un paper clau: la família és el rere-
fons que hi ha a totes les cançons.

Música

Sis capítols per explicar els inicis d’ETA.
Aquesta és la fórmula de La línea invisible,
el més vist de Movistar+ l’última setma-
na. La trama es remunta al 1968, quan la
banda va cometre el primer assassinat i,
poc després, el primer atemptat preme-
ditat, contra Melitón Manzanas (Antonio
de la Torre). Sèrie amb actors catalans com
Àlex Monner, Anna Castillo i Enric Auquer.

Pelis i sèries

La línea invisible
Mariano Barroso

Dos somnis
Sanjosex

QuedAR'T a casa
Els historiadors de l'art Maria Garganté i Manel Trenchs

han fet front al confinament creant el projecte ‘Que-
dAr’t a casa’, un site de Google que convida a descobrir
les diferents maneres de quedar-se a casa a través d’un
gran nombre d’obres d’art, concretament d’artistes oc-

cidentals de l’etapa moderna i contemporània. Dins d’a-
quest espai virtual, hi ha un menú que ofereix una sèrie

d’àrees temàtiques que aquests dies són més actuals
que mai: passar temps a casa amb nens, les feines do-

mèstiques, la lectura o l’avorriment, entre d’altres.

S U UQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant de 20 anys
Va començar d’adolescent fent vídeos a Instagram

Famosos

Publicar un nou videoclip
El de la cançó ‘Eres un temazo’, del seu disc ‘Ventura’ (2020)

Molt bona rebuda
Però hi ha hagut una polèmica per l’idioma en què canta

QUÈ HA FET?

Susana Ventura (Barcelona, 2000), coneguda artís-
ticament amb el nom de Suu, es va obrir un comp-

te d’Instagram quan era adolescent i, un dia, va
decidir penjar-hi un vídeo cantant. Va ser el primer

d’una infinitat de vídeos que vindrien després i
que la portarien a aconseguir una munió de fans i
a publicar el seu primer disc, Natural, l’any 2018. El
2020 va començar molt bé per a aquesta jove can-

tant: el 10 de gener va estrenar el seu segon àl-
bum, Ventura, i el 20 de febrer va veure la llum el

seu primer llibre, Fauna o amor. La crisi del corona-
virus, però, va fer que hagués d’anul·lar tot el que

tenia previst. Bé, excepte una cosa: l’estrena del vi-
deoclip d’Eres un temazo, que va arribar el passat
dia 18 i ha tingut molt bona acollida a les xarxes.
D’altra banda, Suu també va ser protagonista a

Twitter el dia de Sant Jordi per un motiu diferent:
una polèmica entre els qui li retreuen que 

canti sobretot en castellà i els qui la defensen.

Viu en línia
No t’ho perdis

| Streets of Rage 4
Arriba la quarta part de la saga Beat 'em up, una entrega que recupera les

lluites de carrer, l’estètica particular i els personatges del títol original.

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

YOUTUBE

Renta’t els cabells i talla-te’ls (o deixa que te’ls tallin)
mentre estiguin molls i ben desenredats

SI HO FAS TU...

CABELLS HUMITS

PER RAPAR-TE...

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

i BELLESA

Quan es va decretar l’estat d’alarma i Pedro Sánchez va
anunciar que les perruqueries seguirien obertes, la xar-
xa es va omplir de comentaris fent mofa d’aquesta de-

cisió. De fet, en qüestió de 24 hores, el govern va rectificar i va
ordenar el tancament d’aquests establiments. Ara això ja que-
da molt lluny i cada cop més gent pensa que potser no era tan
mala idea mantenir les perruqueries en funcionament.

Les nostres melenes comencen a notar aquest mes i mig
de confinament i ens alerten que potser ja és hora de buscar
solucions. Això ens porta a plantejar-nos: com ens podem ta-
llar els cabells a casa i que no acabi sent una catàstrofe? Afor-
tunadament, YouTube està ple de tutorials per fer-ho; això sí,
cal buscar un bon vídeo (fixa’t en els comentaris) i copiar bé
els passos. A més, hi ha consells generals que s’han de tenir en
compte. Si tens els cabells llargs, cal que estiguin molls i des-
enredats abans de començar a tallar i, en cas que t’hagis de fer
el canvi de look tu mateix, has d’abaixar el cap i tirar la cabelle-
ra cap endavant. D’altra banda, si et vols rapar, recorda aquest
ordre: laterals, part del darrere i, per últim, part superior.

Com tallar-se els cabells a casa

En aquest repte, els tutorials de YouTube poden ser 
els teus millors aliats. Això sí, escull bé i copia cada pas

Les claus

Si tens els cabells llargs i t’has de fer tu el tall, 
abaixa el cap i tira tota la cabellera cap endavant

El més aconsellable és seguir aquest ordre: 
laterals, part del darrere i, finalment, part superior 

Viu en línia



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 
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