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A fons

La nit del 28 d’abril era assassi-
nat al barri de la Sagrada Famí-
lia el quart sensesostre, el tercer
a l’Eixample, d’ençà que va co-
mençar la pandèmia del coro-
navirus. Poques hores després la
policia detenia al barri de les Pla-
nes, a Sant Cugat, el principal
sospitós.

Aquests macabres fets són
l’expressió més cruel de la si-
tuació d’extrema vulnerabilitat
que pateix la gent que viu al ca-
rrer. “Viuen en un risc cons-
tant. Nosaltres sempre diem,
entre cometes, que el carrer
mata, però ara ja es poden treu-
re les cometes”, explica en de-
claracions a aquesta publicació

Bea Fernández, la cap de l’equip
jurídic d’Arrels Fundació, l’enti-
tat que des de l’any 1987 atén i
orienta persones sense llar. 

Fernández afirma que no
s’havien trobat mai amb un cas
com aquest. “La preocupació la
tenim sempre per la inseguretat
que pateix aquesta gent, però ara
estem astorats”, afegeix. I és
que, tal com explica la cap de l’e-
quip jurídic d’Arrels, la brutali-
tat dels fets no deixa indiferent.
En el cas de l’última víctima, que
tenia menys de 30 anys, la in-
vestigació policial apunta que el
presumpte assassí l’hauria ma-
tat a cops de martell.

MOLTA POR
Aquesta sèrie de crims ha fet
augmentar la por que normal-
ment ja té la gent que viu al ca-
rrer per la inseguretat constant

que pateixen. “Abans de la de-
tenció ja hi havia sensesostre que
ens deien que tenien por i ara ens
diuen que en seguiran tenint
fins que estiguin 100% segurs
que el detingut és l’autor mate-
rial dels assassinats”, afirma
Fernández. 

Una de les coses que ha can-
viat d’ençà del confinament ha es-
tat la visibilitat dels sensesostre.
Abans passaven inadvertits per la
gran majoria de la gent. El  seu era
un problema invisible, mentre
que ara, amb els carrers buits, 
se’ls veu molt més. “M’agradaria
creure que la visibilització que te-
nen aquests dies aconseguís pro-
vocar un canvi, però som escèp-
tics”, diu Fernández. Des d’A-
rrels tenen clar que, ara més que
mai, s’han de centrar en les ne-
cessitats de la gent que no té un
sostre per dormir. En aquest sen-

tit, reclamen que cal pensar en què
passarà quan la normalitat vagi
tornant. “Què passarà amb tota la
gent que ara estan en espais pro-
visionals? La situació ideal seria
que vagin en allotjaments defini-
tius però no en tenim garanties”,
diuen des de l’entitat.

POLÍTIQUES D’HABITATGE
La solució principal, afirma la
cap de l’equip jurídic d’Arrels,
passa per millorar l’accés a l’ha-
bitatge, que és el primer pas per
començar a tenir una vida nor-
mal. En aquest sentit, Sònia
Fuertes, la comissionada d’Acció
Social de l’Ajuntament, també ho
veu així. Fuertes afirma que
aquests crims els genera “molta
preocupació” i només fan que
confirmar l’exposició a “situa-
cions de violència” que pateixen
els sensesostre. Aquests dies de

confinament, afegeix la comis-
sionada d’Acció Social, “la pro-
blemàtica s’ha posat en relleu i
des de l’Ajuntament en som
conscients”.

Caldrà veure quin és el paper
de les administracions a mesura
que les coses vagin tornant a la
normalitat. Una normalitat, però,
que per a molta gent no serà
gens plàcida. De fet, en un context
on no hi ha dubte que la pobre-
sa creixerà, des d’Arrels creuen
que “hi pot haver fàcilment un
creixement de la gent que acabi
al carrer”. “Hem de pensar que hi
ha persones vivint en habita-
cions o que vivien en pensions,
que feien alguna feina en negre
que els servia per fer algun àpat
i que ara estan perdent tot això”,
avisa Fernández. Els més febles
tornaran a ser els primers que pa-
tiran la crisi social que ja és aquí.

Crims contra elsmés febles

Albert Ribas
BARCELONA

La situació dels sensesostre és especialment delicada d’ençà que va començar la pandèmia. Foto: Arxiu

» L’assassinat de quatre sensesostre en poc temps mostra la vulnerabilitat de la gent que viu al carrer
» Arrels Fundació: “La preocupació per la inseguretat la tenim sempre, però ara estem astorats”
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Els semàfors

Jardins de Pedralbes
El festival ha decidit suspendre la seva

edició d’enguany a causa de la pandèmia
del coronavirus. Tot i això, l’organització
ha reaccionat de pressa i ja ha confirmat

per al 2021 més d’una desena de noms
que havien de tocar aquest any. 

pàgina 8

Ajuntament
L’Ajuntament permetrà a bars i restau-

rants ampliar la seva zona de terrasses per
tal que aquests espais no perdin afora-

ment, ja que a partir d’ara les taules hau-
ran d’estar més separades. També s’ha

aprovat una reducció del 75% de la taxa. 
pàgina 10

Districte
El Districte de les Corts ha decidit can-

viar la forma d’escollir el Cortsenc i
Cortsenca de l’any. Per tal de fer l’elecció
més participativa els guanyadors es tria-
ran a partir d’una votació popular online

que es farà al web d’aquest periòdic. 
pàgina 8

La lupa

per Jordi Lleal 

Els serveis de proximitat

Es diu que la pandèmia, a part de les
conseqüències sanitàries, també ha
comportat un canvi en les relacions
humanes, familiars i de veïnatge, en
la forma de comportar-se per a la
pràctica diària de les mol-
tes facetes de la nostra vida
quotidiana. Anar a com-
prar queviures, a on?
Anem a la merceria, com-
prem i puja a 0,90 € un
metre de goma; proposta
del venedor: “Ja passaràs a
pagar-m’ho”. El perruquer diu: “Si tinc
un forat, et truco, que tu vius a la
vora”. Al cap d’una estona, em truca
i em treu la llana del clatell. Li passo
un encàrrec a la llibreria: “Ja te’l pre-
paro i et trucaré”. El forn de pa: “Pas-

sa d’aquí a una estoneta, que el pa de
motlle sortirà del forn”. El restaurant:
“T’ho faig i quan ho tingui et truco i
passes a buscar-ho”. La peixateria:
“M’ho encarregues i demà tindré el

lluç”. L’adroguer, que ens recomana
quins productes són més adients per
desinfectar-nos les mans i objectes de
casa. I no acabaríem mai de posar ex-
emples de serveis pròxims que donen
resposta quasi immediata a les nostres

necessitats, i tot ho podem fer cami-
nant! Sense pujar al cotxe, sense con-
taminar l’atmosfera, fent exercici físic,
que és tan recomanat i essencial per
a la nostra salut física. I, de fet, tam-

bé mental, perquè parlem
amb persones, no amb una
pantalla fent els encàrrecs
a unes centrals de no sé on,
de les que som només un
número de client, sense
cap empatia entre vene-
dor i comprador, sense

preguntar-nos què tal ens va i co-
mentar com ens en sortirem d’a-
questa calamitosa i terrible pandèmia. 

Tot això també ens fa ser més hu-
mans, més fraternals amb els ciutadans
que ens envolten; fem més comunitat.   

No acabaríem mai de posar exemples de
serveis pròxims que donen resposta quasi

immediata a les nostres necessitats

La meva filla de 3 anys
fa dies que té febre

alta, malestar i erupció a
la pell i avui m’han deixat portar-la pre-
sencialment al pediatre. Em diu que pot
ser Covid-19 (o un altre) però que no se
li farà cap test. Mentrestant, futbolistes
sans com un roure en tenen (i no els ne-
cessiten).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Algun dia es podria
preguntar per la situa-

ció dels músics en confi-
nament a un músic dels que s’han
quedat sense fer bolos de 50 euros als
bars on feu gintònics de 10 euros, o
sense fer classes de solfeig a tres es-
coles diferents i que en cap d’elles ni
s’esmenti el “contracte”.

@offxelia

Los puentes colgantes
que unían las izquier-

das de Badalona final-
mente han cedido y han caído al pre-
cipicio. Un año después de haber ga-
nado las elecciones municipales, Albiol
recupera la alcaldía. Algo que pensá-
bamos que no volvería a pasar. Pero
pasó. Otra imagen del 2020.

En resum, les que ens
dediquem al lleure

aquest estiu serem les
dolentes per a tothom: els infants ens
odiaran per no deixar-los jugar tran-
quils i les famílies diran que no som
prou estrictes amb les normes higiè-
niques. I nosaltres amb sous de merda
i una responsabilitat bestial.

@AnLaClau@augustomagana@ferranvital
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Nova iniciativa veïnal 
per crear una xarxa d’aliments1

2
La televisió comunitària La Veïnal
accelera el seu desplegament

Ni geolocalització ni passaport

Conviure amb el virus

El menjador social de Santa Tecla
demana menjar per als més petits

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Toda la Unión Europea, menos
España, ha conmemorado el 75
aniversario de la victoria sobre el
nazismo.

Solo quiero recordar que
Raül Romeva, la persona que
trabajó duramente para que hu-
biera la primera y única placa
conmemorativa a las víctimas
del nazismo de todo el estado es-
pañol, está en la cárcel por ayu-
dar a realizar un ejercicio de so-
beranía popular, el 1-O.

Lean su biografía como fe-
minista, pacifista, ecologista, ac-
tivista LGTB y antirracista. Y en-
térense al menos de a quién
tienen en sus cárceles, porque
aún hay quien, en su pensar con-
descendiente y colono, cree que
“total, hay cuatro politicuchos
ahí metidos”, cuando han encer-
rado, por años, a activistas pro
derechos humanos (sí, aunque
sean catalan@s).

La derrota
per Mani Martínez

Enemic invisible
per Lola Salmerón

El xiulet constant que reproduïa
aquell monitor li impedia dor-
mir. Sabia que aquella infer-
mera havia tornat per compro-
var les seves constants vitals. No
era necessari que li comuniqués
l’informe mèdic, sabia perfec-
tament quin era el seu estat. A
cada minut que passava, la seva
respiració es tornava més pe-
sada, ja no suportava aquella
opressió en els seus pulmons.
Va deixar de lluitar quan va no-
tar en el seu rostre la mà d’a-
quella jove, es va rendir davant
aquell enemic invisible que ha-
via envaït el seu cos. El seu úl-
tim esforç el va emprar per
apartar de les seves fosses nasals
aquella olor tan peculiar, que li

recordava que es trobava a l’ha-
bitació d’un hospital. Llavors, va
aspirar profundament la fra-
gància d’aquella jove, que li re-
cordava l’olor corporal de la
seva estimada neta. Allò li va
produir serenitat, precisament
la que necessitava per iniciar el
seu últim viatge. La seva ment
es negava a defallir sola, sense
la companyia dels seus, per
això es va convèncer que aque-
lla criatura era sang de la seva
sang. Abans d’exhalar el seu úl-
tim alè, va pronunciar el nom de
la seva neta en un murmuri ofe-
gat. Aquella infermera, intuint
quina era la seva última volun-
tat, es va abraçar a l’anciana
dient-li: “T’estimo, àvia”.

Les millors
perles

Detenen a Utah un nen de cinc anys que conduïa el cotxe
dels seus pares amb la intenció d’anar fins a Califòrnia per
comprar-se un Lamborghini. El petit va aprofitar que es va

quedar sol amb la seva germana per escapar-se de casa amb ni
més ni menys que tres dòlars a la butxaca.

Un experiment a un bufet lliure del Japó mostra amb qui-
na rapidesa es propaga el coronavirus. A la prova, no-
més un dels participants es pinta la mà amb pintura fluo-

rescent i, tot seguit, se serveix el seu menjar. La resta, amb les
mans netes, hi van al darrere. Al final, tota la sala queda tacada.

Al’inici del confinament, un pare va decidir disfressar-se amb la
seva filla dels personatges de Frozen i baixar junts a llençar les
escombraries a les 8 del vespre. Així va començar una tradició

per entretenir la quarantena de tots els nens del barri, que han po-
gut veure des del seu balcó el Joker, Goku o la Bella i la Bèstia.

Les (absurdes) curiositats d’internet són infinites i, cada
cert temps, n’apareix una. L’última que s’ha fet viral: si es-
crius el número 241543903 a la barra de cerques de Goo-

gle i fas clic a Imatges, la pantalla se t’omplirà de fotografies de
gent ficant el cap a la nevera.

Manel ha sorprès els seus seguidors amb un vídeo del 2010
on canten Dos hombres y un destinode David Bustamante i
Àlex Casademunt. Un dels grans fans del grup, l’actor Josh

Radnor (Ted Mosby a How I met your mother), ha pensat que es
tractava d’una cançó de la banda i n’ha elogiat la melodia.

A les xarxes

@JofreFont: També ens quedem sense
Primavera Sound aquest 2020. Les espel-
mes del 20è aniversari del festival les hau-
rem de bufar el 2021. 

@bruesteve: A qui no li hagi passat allò
que surts de tranquis a fer una cervesa i
acabes fent Albiol alcalde que tiri la pri-
mera pedra.

#AlbiolAlcalde

@iescolar: La Audiencia de Barcelona or-
dena que Millet, Montull y el extesorero
de Convergència ingresen en prisión an-
tes del 25 de junio.

#CasPalau #AdeuAlPrimavera



7 | 

línialescorts.cat13 de maig del 2020

4El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha acti-
vat un pla de xoc per fer front a
les conseqüències laborals i so-
cials de la crisi sanitària de la Co-
vid-19 i l’Estat d’Alarma, amb
una dotació de 59,29 milions
d’euros.

El Pla de xoc per a l’ocupació:
persones, empreses i territoris pre-
veu un conjunt de mesures que
estan dirigides a donar suport a
les persones treballadores que
s’han vist afectades econòmi-
cament i als col·lectius en major
situació de risc; a les persones
treballadores autònomes i a les
petites empreses perquè re-
prenguin l’activitat i mantin-
guin la capacitat productiva i els
llocs de treball; i a les adminis-
tracions locals perquè planifi-
quin estratègicament la reacti-
vació econòmica a partir de l’a-
nàlisi de les necessitats del seu
territori i de la concertació social
i territorial.

En total, es preveu benefi-
ciar 1.500 empreses i 4.300
persones de manera directa, a
més dels milers de persones
treballadores que es benefi-
ciaran de manera indirecta a
través del suport a les empre-
ses per a la creació i manteni-

ment de llocs de treball. El pla
també suposa donar suport a
tot el territori mitjançant ajun-
taments i consells comarcals, i
línies de suport a cooperatives
i entitats de l’economia social,
el tercer sector, autònoms i mi-
croempreses.

Amb aquest pla, el Depar-
tament activa de manera ur-
gent entre maig i juny sis línies
de polítiques d’ocupació crea-

des de manera específica –o
reforçades, com és el cas de
les mesures de suport a les per-
sones treballadores autòno-
mes– per donar resposta a l’es-
cenari sociolaboral post-Covid.
La informació sobre les mesures

es pot trobar al web treballia-
ferssocials.gencat.cat.

A més de les mesures d’a-
quest pla de xoc urgent, el De-
partament està treballant al Con-
sell de Direcció del SOC altres
convocatòries pròpies del servei
d’ocupació i també agilitant lí-
nies de suport sociolaboral a
col·lectius específics, com ara
persones amb discapacitats i
persones en situació de risc d’ex-
clusió social, que s’obriran prò-
ximament.

En les darreres setmanes, el
Departament també ha posat
en marxa dos ajuts extraordina-
ris per a persones treballadores
afectades econòmicament per
la crisi de la Covid-19 i l’Estat d’A-
larma. En primer lloc, s’han des-
tinat 7,5 milions d’euros a un
ajut de fins a 2.000 euros per a
persones treballadores autòno-
mes. I en segon lloc, 20 milions
d’euros per a un ajut d’urgència
de 200 euros per a persones tre-
balladores amb càrregues fami-
liars que han vist reduïts dràsti-
cament els seus ingressos (afec-
tats per ERTO, autònoms, treba-
lladors fixos discontinus o amb
contractes temporals extingits i
que encara no han cobrat la pres-
tació d’atur o cessament).

Pla de xoc de 59 milions 
d’euros per a l’ocupació

» El Departament de Treball activa ajuts per fer front a la crisi derivada del coronavirus
» Les ajudes van destinades a ajuntaments, treballadors, petites empreses i autònoms

4Suport a ajuntaments i con-
sells comarcals:
• Pressupost: 6,75 milions d’eu-
ros.
• Destinataris: Ajuntaments de
més de 50.000 habitants, així
com tots els consells comarcals
per garantir que aquesta me-
sura arriba a tot el territori.
• Es finança la contractació de
personal tècnic per un període
de 12 mesos per a la coordina-
ció de l’elaboració del pla de re-
activació socioeconòmica, po-
sada en marxa i seguiment.

4Suport a la contractació de
persones aturades:
• Pressupost: 15 milions d’euros.
• Destinataris: Entitats locals
perquè contractin 1.120 perso-
nes amb contractes de 9 mesos
a jornada completa.
• Línia extraordinària i urgent
del programa “Treball i formació”
del SOC. Inclou una línia dirigi-
da a persones inscrites com a
demandants d’ocupació a par-
tir del 16 de març de 2020, i una
altra dirigida a persones en risc
de caure en situació d'atur de
llarga durada.

4Suport a les persones tre-
balladores autònomes:
Consolida’t:
• Pressupost: 1,04 milions d’euros.
• Destinataris: 1.000 persones
treballadores autònomes.
Garantia juvenil:
• Pressupost: 12 milions d’euros.
• Destinataris: 2.200 persones joves.

4Suport al manteniment dels
llocs de treball:
• Pressupost: 5 milions d’euros.
• Destinataris: 1.100 microem-
preses que tinguin contractades
fins a deu persones treballado-
res i que hagin mantingut la
plantilla.
• Ajut del 50% del salari mínim
interprofessional per a un màxim
de tres persones treballadores i
durant sis mesos, o la part pro-
porcional equivalent en el cas de
contractes a jornada parcial.

4Suport a microempreses,
autònoms/es, cooperatives i
economia social:
• Pressupost: 5,5 milions d’euros.
• Destinataris: 250 projectes.
• Mesures per a l’impuls de pro-
jectes de transformació digital
i de nous models de negoci i ac-
tivitat econòmica amb l’objectiu
del manteniment de l’ocupa-
ció i la millora de l’ocupabilitat.

4Suport a empreses socials i
cooperatives:
• Pressupost: 14 milions d’euros.
• Destinataris: 170 empreses so-
cials i cooperatives.
• Línia complementària a les ja
existents, creada en el marc de
la crisi de la Covid-19, per oferir
préstecs a empreses de l'eco-
nomia social, cooperatives i ter-
cer sector.

Mesures del pla de xoc

A més del pla de xoc,
Treball també ha 

posat en marxa dos
ajuts extraordinaris
per a treballadors
afectats per la crisi

de la Covid-19

treballiaferssocials.gencat.cat

MÉS INFO AL WEB

Dos treballadors degudament protegits amb mascareta i guants. Fotos: ACN

Pàgines especials
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Les Corts

EQUIPAMENTS4La plataforma
Salvem el Patrimoni de Les Corts
va intervenir al Consell Plenari del
Districte de dimecres passat per
reclamar la “paralització total” del
projecte de construcció, per part
de l’Arquebisbat, d’una residèn-
cia d’avis a Can Capellanets.

La plataforma, que fa molt de
temps que s’oposa al projecte, ha
afegit ara un nou punt a la seva
llista d’arguments per oposar-se
a la construcció de la residència.
Es tracta de tota la situació que
s’ha viscut i s’està vivint a Cata-
lunya amb les residències d’avis
a causa de la pandèmia del co-
ronavirus. Salvem el Patrimoni
de Les Corts recorda que al con-
junt del país hi ha hagut gairebé
40.000 casos de coronavirus en-
tre les 64.000 persones que
viuen en residències, més del
60% del total. “És obvi i manifest
que després de les dramàtiques
conseqüències que l’actual pan-
dèmia ha provocat a les resi-

dències geriàtriques, amb aques-
tes xifres esfereïdores, el projec-
te de Can Capellanets s’ha de pa-
ralitzar fins que no es determinin
les noves directrius i protocols
que de ben segur hauran de re-
gir en un futur les residències de
Catalunya”, consideren des de la
plataforma. 

En aquesta línia, des de l’en-
titat veïnal creuen que a partir
d’ara hi haurà nous criteris que

condicionaran el disseny de les
residències, com ara la seva ca-
pacitat, l’espai per a cada resident
i els espais verds. Al mateix
temps, recorden que d’ençà que
es va presentar el projecte ja
van constatar “un excés de pla-
ces en un espai excessivament re-
duït” i afegeixen que cal priorit-
zar el benestar de la gent gran
perquè “el virus conviurà un
llarg temps amb nosaltres”.

El projecte fa temps que aixeca polèmica. Foto: Arxiu

Demanen la paralització total
de la residència d’avis del bisbat
» Salvem el Patrimoni de Les Corts defensa que el coronavirus
obliga a aturar el projecte per la situació de les residències

El Cortsenc i Cortsenca
d'Honor, amb votació popular
GUARDÓ4El premi de Cort-
senc i Cortsenca d’Honor, que
distingeix les persones que han
destacat per la seva actuació
desinteressada en benefici dels
barris del districte, canviarà a
partir d’aquest any el format de
la seva elecció.

Concretament, hi haurà un
doble reconeixement (un cort-
senc i una cortsenca) i s’afegirà
la participació ciutadana a través
d’una votació popular. Així
doncs, un cop s’hagi fet la pri-
mera fase per triar tres candidats

i tres candidates –que es farà
com fins ara a proposta de les
entitats– s’obrirà una segona
fase amb votació popular. Una
de les grans novetats serà la
participació d’aquesta publica-
ció, Línia Les Corts, en el procés
de votació, ja que a través del
web d’aquest periòdic la gent po-
drà votar els seus candidats pre-
ferits. El sistema mantindrà l’a-
nonimat i només permetrà fer
un vot. La gala d’entrega dels
premis, que s’havia de fer a l’oc-
tubre, es farà el desembre.

FESTIVAL4Els responsables del
Festival Jardins de Pedralbes
van anunciar dimecres passat la
cancel·lació de l’edició d’en-
guany a causa de la pandèmia
del coronavirus. 

En el comunicat, els orga-
nitzadors del festival es van
mostrar molt crítics amb el mi-
nisteri de Cultura i Esport, a qui
van acusar de no prendre me-
sures que han provocat “una
total incertesa” que ha acabat
provocant la cancel·lació.

Alguns dels concerts d’a-
quest 2020 passaran a fer-se a
l’edició de l’any que ve. De fet, di-
lluns ja es van fer les primeres
confirmacions del 2021, entre les
quals hi ha Sara Baras (1 i 2 de
juny), Loquillo (4 i 5 de juny) Ja-
mes Blunt (10 de juny), Manel
(11 de juny), Andrés Calamaro
(12 de juny), Raphale (13 de
juny), Álvaro Soler (25 de juny),
Madness (27 de juny), LP (30 de
juny), Diego El Cigala (6 de ju-
liol),  Rozalén (7 de juliol) o

Mónica Naranjo (8 de juliol). A
banda, també hi ha altres artis-
tes que tornaran a formar part
del cartell però que el seu concert
encara no té una data fixada.
Són, de moment, Miguel Bosé,
Alan Parsons, Bryan Ferry,
Amaia, Crowded House i Nile
Rodgers&Chic. 

Les entrades del 2020 seran
vàlides per a l’any que ve però
qui no pugui assistir als con-
certs tindrà la possibilitat de re-
cuperar els diners.

Els guardons que cada any s’entreguen. Foto: Districte

Sense Jardins de Pedralbes

Successos | Motos elèctriques incendiades
L’incendi d’un parell de motos elèctriques divendres passat va provocar una co-
lumna de fum molt visible al carrer de Morales, entre Montnegre i Gelabert. De

moment no se sap perquè les motos van cremar i se n’estan investigant les causes.
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COMERÇ4El Districte llança una
campanya per incentivar la compra
al petit comerç amb la participació
de les cinc associacions i eixos co-
mercials de les Corts. L'objectiu és
agrair i reconèixer l'esforç de tots els
establiments que han obert durant
l'estat d'alarma i reactivar el petit co-
merç que va haver de tancar.

"Tenir tancat més de dos mesos,
amb la repercussió econòmica que
això representa, significa començar
pràcticament de zero". Amb aques-
tes paraules defineix la situació ac-
tual del petit comerç en Josep Es-
cofet, president de l'Eix Comercial
Sants-Les Corts. Des del passat 14 de
març, data en què es va declarar l'Es-
tat d'Alarma, moltes botigues del dis-
tricte, les que no tenien productes de
primera necessitat, van haver d'a-
baixar les persianes.

Ara, amb les primeres fases de
desconfinament, algunes d'elles po-
den tornar a obrir a poc a poc. És per
això que, des del Districte de les Corts,
i en col·laboració amb els diferents
eixos i associacions comercials, es vo-
len recuperar les vendes a aquelles
botigues que van haver de tancar
temporalment, i agrair i reconèixer
l'esforç de tots els establiments que
han restat oberts durant aquest pe-

ríode per tal d'oferir al veïnat els pro-
ductes alimentaris, sanitaris i de ne-
teja de primera necessitat. Alguns
d'aquests comerços són les parades
del Mercat de les Corts, que no han
tancat en cap moment i s'han adap-
tat a les noves circumstàncies: "El
gran problema que hem tingut ha
estat aconseguir mascaretes i guants,
però ens n'hem sortit i el Mercat de
les Corts continua actiu al 100%", afir-
ma Josep Maria Banach, president
del Mercat de les Corts.

La nova campanya de comerç
del districte, amb el lema "Ara més
que mai, amb el comerç del barri,
guanya les Corts" vol reincentivar i fo-
mentar la compra de productes als
comerços locals dels barris del dis-
tricte atès els valors que aporta el co-
merç de proximitat com a motor de
l'economia, generador d'ocupació i
com a creador d'espais de relació, de
millora de la convivència, la cohesió
social i la seguretat. "A partir d'ara sor-
tirem entre tots endavant, tornarem
a sortir junts, més units", afirma Julián
Ortiz, president del Cor de les Corts.

Amb tot un seguit d'iniciatives
audiovisuals, una ruta de comerços,
bosses de paper o un mapa de l’o-
ferta comercial, entre d'altres, es
pretén la recuperació del comerç lo-

cal, i que tothom hi guanyi. També
es vol incentivar la participació ciu-
tadana a xarxes amb el hashtag
#LesCortsambelcomerç, perquè el
veïnat comparteixi les seves expe-
riències al petit comerç. "Ara és un
bon moment per apostar pel barri.
El barri el fem entre tots i totes i ara
el barri et necessita", proclama Sònia
Serret, presidenta de l'Associació
Les Corts Comerç 08028.

Perquè amb el petit comerç, el
districte i els veïns i veïnes de les Corts
guanyen proximitat, personalització,
qualitat, generació d'ocupació, em-
patia, confiança, dinamisme, reacti-
vació econòmica, omplir de vida
els barris, seguretat... "Més que mai,
el nostre petit comerç ha d'ajudar,
amb la seva continuïtat, a què els ca-
rrers es tornin a il·luminar i a omplir-
se de vida" conclou Marien Marin,
presidenta d'El Mirall de Pedralbes.

La nova situació creada arran de
la covid-19 ha portat al comerç local
a reinventar-se i obrir nous horit-
zons que en aquest moment esde-
venen prioritaris, com el servei a do-
micili, les comandes a través de telè-
fon o via missatgeria instantània, la cre-
ació de plataformes de venda en línia,
o plantejar possibles compres man-
comunades, entre d'altres.

Comerç local, més que mai
» El Districte posa en marxa una campanya per incentivar les compres al petit comerç
» A la iniciativa hi participen les cinc associacions i eixos comercials de les Corts

EIXOS4L'associacionisme pro-
mou l'impuls del comerç de proxi-
mitat i potencia valors com el treball
en equip, la sostenibilitat, la solidari-
tat i la col·laboració. A més, ajuda a
construir i a difondre la marca d'i-
dentitat del territori reforçant la seva
singularitat. Per dur a terme iniciati-
ves que contribueixin a millorar la
competitivitat dels negocis, desen-
volupar la identitat de la zona co-
mercial i promoure canvis en els
hàbits dels consumidors és vital la
unió del comerç. 

El districte compta amb cinc eixos
i associacions comercials: el Mercat de
les Corts (1961), té 35 parades i, entre
d'altres, ofereix el servei de repartiment

a domicili a través de l'Associació Les
Corts per a la Inserció Laboral (ALCIL).
D'altra banda, i també a les Corts i a
Sants, trobem l'Eix comercial Sants-Les
Corts, constituït el 2005 i amb gaire-
bé 200 associats, entre els dos dis-
trictes. Finalment, i també a les Corts,
trobem l'associació més nova del ba-
rri, El Cor de les Corts, fundada el 2018
amb gairebé una trentena d'associats.
A la Maternitat i Sant Ramon hi ha l'As-
sociació Les Corts Comerç 08028,
creada el 2017 que agrupa prop de 90
comerços i entitats. Finalment, a Pe-
dralbes, tenim El Mirall de Pedralbes,
una associació amb més de 25 anys
d'història i amb una trentena d'esta-
bliments associats.

La força de les associacions

El comerç local és un dels pilars de la vida de barri. Fotos: Districte

Pàgines especials

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Comerç

Queixes per la prohibició 
de fer rebaixes a la fase 1

BOTIGUES4El govern espanyol
ha decidit prohibir que les bo-
tigues físiques puguin fer re-
baixes durant la fase 1 de la des-
escalada del coronavirus.

La decisió ha estat justifica-
da pel fet d’evitar aglomera-
cions de gent a les botigues. Tot
i això, a la publicació del BOE
s’especifica que sí que es poden
fer descomptes o rebaixes a
través de la venda per internet.
La mesura ha provocat les quei-
xes dels comerciants. Des de
Barcelona Comerç denuncien
que això perjudica el comerç

tradicional i beneficia les pla-
taformes de venda en línia.

OBERTURA PROGRESSIVA
D’altra banda, des d’aquest dilluns
la majoria de comerços de la ciu-
tat ja tenen la persiana aixecada.
Tot i que el ritme de vendes en-
cara és fluix, els comerços han co-
mençat a tornar a la normalitat.
Això, però, no impedeix que des
del sector segueixin denunciant
les dificultats de la seva situació i
s’hagi criticat, per exemple, el fet
d’haver de demanar hora per
anar a les botigues.

HOSTELERIA4L’Ajuntament
ha anunciat que rebaixarà, de
forma “excepcional”, la taxa de
terrasses en un 75%, al mateix
temps que també permetrà als
propietaris de bars i restau-
rants  que n’ampliïn l’espai per
garantir les distàncies de segu-
retat i perquè la reducció de l’a-
forament no signifiqui perdre
taules.

Així doncs, el primer tinent
d’alcaldia, Jaume Collboni, ha ex-
plicat que la rebaixa de les taxes,
que ara no s’estan cobrant,  tin-
drà vigència des del moment
que s’acabi l’estat d’alarma i fins
al 31 de desembre. Llavors es de-
cidirà si se segueix prorrogant.
Collboni ha afirmat que “per sal-
var llocs de treball i empreses cal
prendre mesures excepcionals”. 

La idea és que les terrasses
puguin mantenir el mateix nom-
bre de taules però amb més es-
pai entre elles. El nou espai que
es necessitarà es traurà del que
ara ocupen els cotxes aparcats o
de la mateixa calçada. A banda,
també es vol mirar que els locals

que ara no tenen espai a fora pu-
guin tenir alguna taula o barra
exterior.

SATISFACCIÓ AL GREMI
L’anunci de l’Ajuntament ha
provocat que el Gremi de Res-
tauració valorés de forma molt
positiva les decisions preses. El
seu president, Roger Pallarols,

ha afirmat que “el consistori ha
donat un missatge molt clar,
que la ciutat compta amb el sec-
tor en el procés de reconstrucció
econòmica que ara comença.

Cal recordar que des de feia
setmanes l’oposició, a qui el
Gremi també ha donat les grà-
cies, demanava que es pren-
guessin mesures. 

Les terrasses podran mantenir el mateix aforament. Foto: Arxiu

Més espai per a les terrasses
i reducció de les taxes

Reactivació econòmica | Neix Taulellcomerç.cat
El Departament d’Empresa i Coneixement ha posat en marxa Taulellcomerç.cat,
una plataforma d’iniciatives innovadores per reactivar el comerç local. L’objectiu

és que aquest portal sigui l’altaveu de les entitats i associacions de comerç. 
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L’RCTB ja treballa
en la seva reobertura

Tot i que encara no hem
entrat en la fase 1 de la
desescalada del confina-

ment, dimarts de la setmana
passada el Reial Club de Tenis
Barcelona va anunciar que ja
treballa en la reobertura de les se-
ves instal·lacions. L’RCTB avi-
sarà tots els seus socis, amb un
correu electrònic, quan tingui
aquesta data fixada.

De fet, que les autoritats sa-

nitàries donin el vistiplau a aban-
donar la fase 0 és imprescindible
perquè l’activitat esportiva torni
a les instal·lacions del club. El pri-
mer que reobriria serien les pis-
tes de pàdel i tenis.

Sigui com sigui, el club està ul-
timant els detalls perquè els so-
cis puguin tornar a gaudir de l’es-
port amb totes les mesures hi-
gièniques i de seguretat que de-
manarà la nova normalitat.

Des de fa tot just una setmana és
oficial: els sèniors d’hoquei her-
ba de l’RC Polo ja saben que la
temporada 2019-20 forma part
dels llibres d’història. La Fede-
ració Espanyola (FEP) va anun-
ciar dimecres de la setmana pas-
sada la finalització de les Divi-
sions d’Honor, però també de la
Divisió d’Honor B masculina i de
la Primera Femenina.

L’organisme ha optat per no
coronar cap campió de les mà-
ximes categories (l’Atlètic Ter-
rassa, en la masculina, i el Club
de Campo, en la femenina, lide-
raven les classificacions en el
moment de l’aturada) i perquè
no hi hagi descensos de catego-
ria, tot i que el curs 2020-21 sí
que hi haurà equips que pugin:
el Línia 22 i el Giner de los Ríos,
a la masculina, i la RS Tenis i l’RC
Jolaseta a la femenina. A causa
d’això, la temporada 2020-21

perdran la categoria més equips
del que és habitual, per tal que les
dues màximes divisions tornin a
tenir el mateix nombre d’aspi-
rants que enguany.

L’última modificació, que
també afectarà la temporada
que ve, serà que els títols de les
dues lligues es decidiran en llurs
Final Four directes, prescindint
de la fase de quarts de final.

El que també és oficial és
que el sènior masculí tornarà a
jugar a Europa el curs que ve;

com a campió de Copa del Rei (la
31a de la història, guanyada a fi-
nals de l’any passat), els de Ro-
ger Pallarols obtenen un bitllet
per repetir participació en l’Eu-
ropean Hockey League (EHL).

L’EUROHOCKEY, CANVIAT
La darrera gran notícia pel que fa
a les competicions, en aquest
cas de seleccions, és el canvi de
data definitiu de l’Eurohockey. La
cita es jugarà a Amsterdam en-
tre el 4 i el 13 de juny del 2021.

El sènior masculí tornarà a jugar a Europa. Foto: JM Llorens / RCP

Les lligues d’hoquei herba
s’acaben sense campions

Pau Arriaga
PEDRALBES

Dansa | El Joventut es bolca en el Dia Internacional de la Dansa
Per tal de remarcar el seu caràcter poliesportiu, el Joventut les Corts va voler participar, el

passat 29 d’abril, en el Dia Internacional de la Dansa. El club va demanar tothom que es
gravés ballant i ho compartís a les xarxes socials i va penjar vídeos de les seves ballarines.

L’UBAE, pendent
dels possibles ascensos

En quina categoria ju-
garan els dos sèniors
de l’UBAE la tempo-

rada 2020-21? A hores d’ara,
aquesta és la pregunta que es fan
també en el si del club cortsenc,
ja que tant el masculí com el fe-
mení van arribar líders de les se-
ves respectives categories a l’a-
turada obligatòria per la Covid-19.

En el cas del masculí, sobre el
paper hauria de jugar el play-off
d’ascens a Segona B, però si això

acaba passant, serà contra un
equip català i no contra un ara-
gonès, expliquen a Línia Les
Corts des del club. En cas que es
descarti aquest extrem, existiria
l’opció de pujar sense jugar cap al-
tre partit.

El sènior femení, en canvi, ha
de passat de categoria catalana
(Divisió d’Honor) a espanyola
(Segona) sense play-off, de ma-
nera que tot apunta que només
faltaria la confirmació federativa.
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Edicions Proa publicarà el pròxim 20 de
maig Sense el dolor no hauríem estimat,
una antologia de poemes de Joan Mar-
garit seleccionats per ell mateix. L’autor,
que acaba de fer 82 anys, hauria d’haver
recollit el Premi Cervantes 2019 el passat
23 d’abril, però la crisi del coronavirus li
ho va impedir. El que no s’ha aturat per
res ha estat l’estrena d’aquest nou llibre.

Viu en línia

Llibres

Sense el dolor no hauríem estimat
Joan Margarit

El Lliure ha posat en marxa la progra-
mació de ‘Lectures dramatitzades’, una ini-
ciativa que ofereix obres de nova creació
llegides per diferents artistes a través del
canal de YouTube del teatre. Els vídeos es
publiquen dijous a les vuit del vespre i es-
tan disponibles fins al diumenge de la
mateixa setmana. Cal pagar cinc euros
per tenir accés a l’enllaç de l’espectacle.

Teatre

Lectures dramatitzades
Teatre Lliure

En els últims anys, Bad Bunny s’ha con-
vertit en el rei de la música urbana llati-
na. El porto-riqueny ho ha tornat a de-
mostrar ara, en plena pandèmia global.
Només dos mesos i mig després de l’es-
trena del seu segon àlbum, YHLQMDLG,
ha publicat Las que no iban a salir, una re-
copilació de cançons descartades que ja
és número 1 a diverses plataformes.

Música

Álex Pina, conegut per ser el creador de
La casa de papel, estrena aquest mes de
maig una nova sèrie a Netflix: White Lines,
una coproducció entre Espanya i el Reg-
ne Unit. Vint anys després de la seva des-
aparició, el cos d’un DJ britànic apareix a
Eivissa. Això farà que la seva germana viat-
gi a l’illa i s’endinsi en la recerca del cas per
saber què va passar realment.

Pelis i sèries

White Lines
Álex Pina

Las que no iban a salir
Bad Bunny

MAC en línia
El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha creat el
cicle #MuseuEndins amb l’objectiu de donar a conèixer
el seu patrimoni i mantenir-se connectat amb el públic.

D’aquesta manera, el canal de YouTube del MAC s’ha
convertit en un museu virtual ple de vídeos breus fets
per investigadors. En la mateixa línia, el MAC també
ofereix la possibilitat de veure importants peces ar-
queològiques en 3D. D’altra banda, a través del seu

compte d’Instagram, el museu organitza debats amb
especialistes cada dijous de maig a les set de la tarda.

M A C A C O
Ser un cantant exitós

És conegut per cançons com ‘Moving’ o ‘Tengo’

Publicar una cançó dedicada als sanitaris
‘Sanadoras Voluntades’ també serveix per recaptar fons

Bona rebuda
Han elogiat la cançó i, sobretot, la iniciativa solidària

No t’ho perdis
Daniel Carbonell (Barcelona, 1972), conegut artística-
ment amb el nom de Macaco, va començar de molt

jove a cantar als carrers de la seva ciutat. Aviat va cre-
ar un projecte musical, batejat amb el seu sobrenom,

i es va fer popular gràcies a cançons on barrejava
rumba, reggae i funk, entre altres estils. Alguns dels

seus temes més coneguts són Moving, Tengo o Coinci-
dir, que sumen un gran nombre de reproduccions a
YouTube. La música de Macaco sempre s’ha caracte-
ritzat per l’esperit reivindicatiu i, amb l’emergència
sanitària actual, ha volgut retre un homenatge al

personal sanitari publicant Sanadoras Volunta-
des. Tant els drets d’autor com tots els beneficis

que aconsegueixi la cançó es destinaran a
una investigació de l’Hospital del Mar per

combatre el coronavirus. 

Famosos
| Pulso de Fuego

Del 14 de maig al 15 de juny, el famós videojoc League of Legends viurà el Pul-
so de Fuego 2020, un esdeveniment amb noves missions i moltes sorpreses.

La fitxa
QUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...
QUÈ HA FET?
A LES XARXES...
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

HORARIS

És recomanable fer exercici en algun moment 
del dia, preferiblement no més tard de les 19 h

SOPAR LLEUGER

ACTIVITAT FÍSICA

RELAXACIÓ

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

i BENESTAR

La nostra vida quotidiana (la que teníem fins fa dos me-
sos) ha quedat completament alterada amb el confina-
ment. Per això no és d’estranyar que, tal com alerten els

experts, aquesta situació tingui un impacte en el nostre des-
cans, provocant problemes com l’insomni o els malsons.

Els canvis en la rutina i la preocupació per la pandèmia i
per si aquesta afecta el nostre entorn són alguns dels factors
que poden derivar en dificultats a l’hora de dormir. Per sort, hi
ha una sèrie de consells que podem seguir per evitar o, com a
mínim, reduir aquestes conseqüències del confinament.

En primer lloc, cal mantenir uns horaris saludables: evitar
dormir durant el dia (les migdiades, de 20 minuts), llevar-nos i
anar a dormir cada dia a les mateixes hores, fer els àpats quan
toca, etc. És important, també, fer activitat física en algun mo-
ment, preferiblement no més tard de les set de la tarda. Pel
que fa al sopar, no ha de ser gaire abundant i han de passar al-
menys dues hores entre aquest àpat i el moment d’anar a dor-
mir. En aquest interval, es recomana allunyar-se de les panta-
lles i mirar de desconnectar de la feina i l’actualitat informativa.

Dormir bé durant la quarantena

Cal evitar dormir durant el dia, llevar-nos i anar a dormir 
sempre a la mateixa hora, fer els àpats quan toca, etc.

Les claus

S’ha de fer un sopar no gaire abundant i deixar 
que passin dues hores fins al moment de dormir

Entre el sopar i l’hora d’anar a dormir, cal allunyar-se 
de les pantalles i desconnectar de la feina i l’actualitat
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