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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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La lupa

per @ModernetdeMerda

14 years challenge

El publicitari i historiador Arnau Rius
(@arnauriwz) va publicar fa uns dies
un article en què, un cop més, alerta-
va de la dramàtica situació del català
als mòbils dels joves. I, un cop més,
proposava idees per revertir aquesta
tendència dins el nou món audiovi-
sual, encara que ja anem tard i mala-
ment. No és la primera bengala que
s’enlaira enmig del desert; i, vist el
panorama, avui ja podem saber que no
serà l’última.

En aquest cas, les idees que pro-
posava anaven adreçades,
majoritàriament, a la Cor-
poració Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA).
Segons Rius, ja fa temps
que TV3 hauria de tenir
centenars de miniproduc-
tes actius a TikTok, Insta-
gram, Twitch i YouTube. Centenars de
creadors del món audiovisual que ge-
nerin continguts com a freelance i que
cobrin de la CCMA, com qualsevol al-
tre treballador. Centenars de joves que
ressuscitin un cos quasi inert i que co-
mencin a crear referents entre les
generacions que creixen orfes de veus
influents en català.

Crec que és una idea plena de sen-
tit comú, com tantes altres que han apa-
regut els últims mesos. Però són idees
que, malauradament, no van enlloc,
perquè no surten de qui té el volant a
les mans, sinó de ciutadans particulars

que no tenen veu ni vot per decidir res.
Només tenen la desesperació al cos.

És la CCMA qui fa mesos i mesos
que hauria d’estar implementant
aquestes idees, si el seu objectiu fos el
de garantir una presència forta i nor-
malitzada del català en el món audio-
visual (sobretot allà on fa més falta).
Però, lamentablement, ara mateix ni
tan sols sabem del cert si aquesta és la
seva meta a maig de 2020.

L’última notícia que tenim en
aquest sentit és del 2006, quan es va re-

dactar el darrer Contracte Programa de
la CCMA (aleshores, CCRTV). En aquell
contracte s’hi detallaven uns compro-
misos, unes funcions i unes obligacions
de servei públic que la corporació ha-
via de complir. I, entre aquests com-
promisos, s’hi incloïen “contribuir a la
normalització lingüística i cultural”,
“impulsar la promoció de l’espai cata-
là de comunicació” i “contribuir a la
promoció de la indústria audiovisual
catalana”.

Si es volgués, doncs, idees assu-
mibles econòmicament com la dels
miniproductes a les xarxes socials -i

tantes altres!- ja es podrien estar
aplicant. Els compromisos que aca-
bem de mencionar servirien per aco-
llir iniciatives com aquesta, que con-
tribuïssin a salvar el català del forat en
què es troba al mòbil dels joves. És una
de les tasques que es va atribuir la
CCMA. O ho era el 2006.

Avui, però, no sabem ben bé què es
proposa, la CCMA. No sabem què pen-
sa de la realitat del segle XXI, d’aquest
món estrany amb mòbils, pantalles tàc-
tils, stories i tiktoks. Perquè quan es van

redactar aquells compro-
misos encara no existia ga-
irebé cap de les xarxes so-
cials que avui monopolitzen
el dia a dia dels joves. De fet,
el 2006 no existia pràctica-
ment res, allò era un altre
món, amb uns altres joves,

unes altres rutines, uns altres referents,
una altra fotografia demogràfica i so-
cial. Era el 2006.

Han passat 14 anys i la incompa-
reixença de la televisió pública està sent
decisiva perquè el català agonitzi entre
les noves generacions. La CCMA con-
tinua amb la mirada fixa i perduda, in-
capaç d’actualitzar-se davant el nou
món, incapaç d’adaptar el vell full de
ruta al nou context. Pel camí hem per-
dut 14 anys de canvis i de transició va-
luosíssims; poca cosa comparat amb el
miler llarg d’anys que podem perdre si
el català acaba desapareixent.

La incompareixença de la televisió 
pública està sent decisiva perquè el català 

agonitzi entre les noves generacions

Quan hem pogut sor-
tir a fer esport i a pas-

sejar, hem vist que les
voreres són petites i que les àrees no
estan adequades per a la pràctica de
l’esport. I és que el model de ciutat que
tenim prioritza els vehicles i no els via-
nants, prioritza els pàrquings i no les
zones verdes...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Rafa Nadal está en su
derecho de opinar todo

lo que quiera sobre la
pandemia, pero yo soy más de lo que
dice Jürgen Klopp: “La opinión de los
famosos sobre el coronavirus no es im-
portante. Yo solo soy un entrenador de
fútbol. Pregúntenle a gente más inte-
ligente”.

@pablom_m

Si el curs que ve l’es-
cola torna a mitges o

torna en mode virtual,
ho pagaran els infants de les famílies
amb menys recursos i ho pagaran tam-
bé les dones en general, que són les qui
més assumeixen les tasques de crian-
ça. Les desigualtats creixeran de forma
dramàtica.

En Italia se podrá visitar
a la pareja “estable” y a

la familia, pero no a ami-
gos o amantes. El Estado nunca será
muy bueno ordenando los afectos hu-
manos y no tiene ningún interés en dar
soporte a la amistad, mientras que la fa-
milia sirve para reproducir la sociedad
de clases.

@nu_alabao@EvaPiquer@IgnasiBrugues

Els semàfors

Cooperativa Etcèteres
La cooperativa Etcèteres és una de les

entitats que hi ha al darrere del projecte
de la Xarxa de Dones Cosidores de Bar-
celona que ha permès fer més de 10.000

mascaretes contra el coronavirus. Més
de la meitat s’han repartit a Nou Barris. 

pàgina 6

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

SESE
La bona feina feta en aquest curs 2019-

20 ha portat el club a renovar els dos
entrenadors dels seus sèniors: Xavi Par-
dina i Berni Rubio. El masculí seguirà a
la lliga EBA, mentre que el femení tam-

bé continuarà a Primera Categoria. 
pàgina 12
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Nou Barris

CORONAVIRUS4Un estudi pu-
blicat per l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) i la Universi-
tat Autònoma de Barcelona
(UAB) mostra com la utilització
del transport públic durant la
pandèmia del coronavirus s’ha re-
duït menys als barris amb rendes
baixes de la ciutat.

Així doncs, l’estudi assenyala,
a partir de les validacions dels bit-
llets, que a les zones més benes-
tants de la ciutat la mobilitat en
transport públic es va reduir més
del 90% des de la primera set-

mana de confinament, mentre
que en el cas de zones com Nou
Barris la reducció va ser del vol-

tant del 75%. És a dir, la diferèn-
cia és d’uns 15 punts percentuals. 

Aquest escenari mostra com
als districtes amb rendes més
baixes, com ara Nou Barris, Hor-
ta-Guinardó o Sant Andreu, la
mobilitat obligada per qüestions
de feina ha estat més gran que a
zones com Les Corts o Sarrià-
Sant Gervasi.

En el cas de Nou Barris, tots
els barris apareixen a l’estudi
com els punts de la ciutat on la
utilització del transport públic
ha caigut menys durant l’estat
d’alarma. En aquest sentit, cal
apuntar que en alguns dels ba-
rris de rendes més baixes tam-
bé és on el coronavirus ha im-
pactat amb més força.

Passatgers del metro amb mascareta. Foto: Albert Cadanet/ACN

La caiguda del transport públic,
més baixa als barris del districte

» Un estudi mostra com durant l’estat d’alarma la reducció 
del transport públic ha estat menor als barris amb rendes baixes 

Colau: “Els serveis socials
estan a punt del col·lapse”

CORONAVIRUS4L’alcaldessa
Colau es va mostrar ahir molt
preocupada, durant una entre-
vista a La Sexta, amb la situació
dels serveis socials de la ciutat.
“Estan a punt del col·lapse”, va
alertar. L’avís, però, no es va que-
dar aquí i Colau va afegir que la
situació “anirà a pitjor”.

Per aquest motiu l’alcaldes-
sa va reclamar que els ajunta-
ments puguin disposar del seu
superàvit i romanents per poder
intervenir més en l’economia

local i “ajudar” els serveis socials.
Al mateix temps, Colau va in-
sistir en la importància del paper
dels ajuntaments perquè en
aquesta nova etapa de descon-
finament seran “absolutament
claus”.

D’altra banda, Colau va re-
butjar amb contundència l’eli-
minació d’impostos per pal·liar
els efectes de la crisi perquè
sense impostos “no hi ha un in-
grés mínim, ni ERTO, ni ajudes
a empreses”.

CORONAVIRUS4La solidaritat
s’està convertint en una gran
arma per lluitar contra el corona-
virus. N’és un exemple la tasca que
porta a terme la Xarxa de Dones
Cosidores de Barcelona,  que ha
produït més de 10.000 mascare-
tes d’ençà que va començar la pan-
dèmia, més de la meitat de les
quals s’han repartit a Nou Barris.

Així doncs, gràcies a la ini-
ciativa #MascaretesEnXarxa, co-
ordinada per la Fundació Pare
Manel amb la Cooperativa Etcè-

teres i la Xarxa de Suport Mutu
del Verdum, diferents espais i
equipaments del districte han
rebut les mascaretes. Entre ells hi
ha els centres de dia i residències
per a gent gran de la Trinitat
Nova i Vallbona, els CAP de Ro-
quetes o la Guineueta, el Banc
d’aliments de Porta o la residèn-
cia assistida per a gent gran del
mateix barri de Porta.

El projecte, tal com expliquen
des de la Cooperativa Etcèteres, és
un encàrrec de Barcelona Activa,

l’organisme municipal que apor-
ta el finançament. La Carme de la
Madrid, una de les integrants de
la Cooperativa Etcèteres, ha estat
una de les encarregades de repartir
les mascaretes i explica que a tot
arreu on han anat el personal els
mostra un agraïment molt gran.
“Darrere de les mascaretes hi ha
un somriure”, diu de la Madrid.
Ella i les seves companyes ho te-
nen clar: tornar a casa després
d’hores i hores repartint masca-
retes no té preu.

Colau ha alertat sobre la situació dels serveis socials. Foto: Blanca Blay/ACN

Mascaretes solidàries

Medalles d’Honor | El guardó ja té candidats
El Consell Plenari del 6 de maig va servir per proposar els dos candidats a la Medalla d’Ho-
nor d’enguany. Seran el Casal de Gent Gran de Trinitat Nova, que celebra els seus 50 anys,

i l’entitat Projectart, que aposta per fer entrar la ciutadania a la societat de la informació.

La diferència amb els
districtes benestants
ha estat de 15 punts
percentuals
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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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La FAVB critica que la Generalitat només s’hagi reunit amb representants del turisme

Per un canvi de paradigma
TURISME/ Que la temporada estival d’en-
guany no serà, ni de lluny, comparable a la
de qualsevol any recent és quelcom que ja
tothom sap i que s’ha assumit, fins i tot per
part dels sectors que en viuen: el de la res-
tauració i el del turisme.

De fet, a principis del mes passat, la
consellera d'Empresa i Coneixement, Àn-
gels Chacón, va mantenir una reunió amb
diferents agents i representants del sector
turístic, segons van explicar des de la Ge-
neralitat. Aquesta trobada, però, va gene-
rar un cert malestar en la FAVB, que va
criticar que “no es pot pensar només a res-
catar les empreses: s’ha de pensar en els
seus treballadors i treballadores i, més
enllà, en l'oportunitat de fer un canvi es-
tratègic de model” envers la dependència
que la ciutat (i bona part de la resta del
país) tenen respecte del turisme. 

En aquest sentit, des de la federació
apunten que molt abans de la pandèmia
ja havien incidit en la necessitat de fer “un
replantejament profund del sector turístic”
i asseguren que aquest és el moment per-
fecte per poder fer-lo.

TANCAMENT DELS PISOS TURÍSTICS
Aprofitant la situació de reflexió col·lectiva
que estem vivint, una quarantena d’asso-
ciacions veïnals i de federacions d’associa-
cions de veïns van fer arribar, també durant
el mes passat, una petició al govern de
Pedro Sánchez perquè tanqui els pisos tu-
rístics “per poder ser una font d’expansió
del risc sanitari del coronavirus”.

En un text conjunt, les entitats denun-
ciaven que des del punt de vista sanitari és

una “bestiesa” que aquests puguin conti-
nuar operant, ja que molts estan en blocs
on viuen “persones grans i d’altres que for-
men part dels col·lectius de risc” i van de-
nunciar que, sovint, en aquests pisos
turístics hi ha persones que no tenen
massa cura de la neteja i la higiene.

Per aquestes raons, les associacions de
veïns sol·liciten a l’executiu de Sánchez que
deixi de considerar-se servei essencial qual-
sevol establiment (pis turístic, hotel o pen-
sió) que no tingui accessos diferenciats per
a veïns i persones allotjades i que es pren-
guin mesures per evitar que se segueixin

fent reserves a portals com Booking.com o
AirBNB mentre duri l’estat d’alarma.

LA XARXA SET ES PRONUNCIA
Qui també ha volgut pronunciar-se sobre la
situació de les conseqüències de la Covid-
19 sobre el turisme és la xarxa Sud d’Europa
Front la Turistizació (SET). Aquesta entitat
considera que no cal rescatar el sector turís-
tic agreujant el deute públic i que cal que els
governs revisin la seva despesa pública per-
què aquesta pugui respondre a les necessi-
tats bàsiques de la població.

SOCIETAT/ La imatge de la Rambla buida durant el dia
de Sant Jordi (el trànsit al carrer ha baixat moltíssim en
comparació amb fa mesos, però el contrast de la diada va
ser especialment significatiu) va generar una reflexió en
l’associació Amics de la Rambla que l’endemà del 23 d’a-
bril van voler compartir amb tothom: volen tornar a di-
rigir-se als veïns de la ciutat.

En una carta oberta, el seu president, Fermín Villar, as-
segura que la Rambla “sempre ha avançat el que després
serà la ciutat” i que l’estiu que se’ls presenta és una opor-
tunitat per “repensar-ho tot, tant a nivell comercial, eco-
nòmic i laboral com en l’àmbit social”, apuntant que el pas-
seig ha de ser “la Zona Zero des d’on iniciar el canvi d’hàbit
econòmic, social i cultural”. I això, segons Villar, ha d’anar
de la mà d’una aposta decidida per tornar a seduir els bar-
celonins i les barcelonines.

L’entitat presumeix de l’oferta gastronòmica, cultural,
de lleure i comercial que es pot trobar al llarg del seu qui-
lòmetre i mig de llargada i diu que cal fer tot el que sigui
necessari per replantejar idees associades com la que és
un carrer on només es venen souvenirs. Per fer-ho, però,
des d’Amics de la Rambla consideren que cal la compli-
citat tant del Districte de Ciutat Vella i de l’Ajuntament, així
com de molts altres sectors.

Objectiu post-pandèmia: recuperar 
la Rambla per als barcelonins SOLIDARITAT/La Fundació Arrels ha alçat la veu després

que en poc més de quatre setmanes (entre mitjans de març
i del mes passat) la ciutat hagi estat l’escenari de l’assas-
sinat de quatre persones que vivien al carrer.

En un comunicat publicat el passat 22 d’abril, l’entitat
va denunciar que el fet de no poder confinar-se durant l’es-
tat d’alarma agreuja la situació de les persones sense llar,
les exposa a més riscos i vulnera encara més els seus drets,
relacionats amb la mobilitat, la seguretat i l’espai públic.

Arrels, de fet, va voler aprofitar el seu espai de denún-
cia per demanar als veïns de la ciutat que si mai veuen una
agressió a persones sense sostre que truquin (635 439 400)
o que enviïn un correu electrònic (juridic@arrelsfundacio.org)
al seu departament jurídic.

Denuncien la inseguretat
dels sensesostre a la ciutat

veïns en línia

Associacions de veïns
de tot l’Estat han 
enviat una carta 

al govern de Sánchez

Foto: Pau Cortina / ACN
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EFEMÈRIDE/ El dia 20 del mes
passat es van complir 50 anys de
la fundació de l’Associació de
Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella,
al districte de Sant Andreu.

L’entitat va néixer en els dar-
rers anys del franquisme i des de
ben aviat va convertir-se en l’a-
banderada de les reivindicacions
socials i veïnals d’aquest barri
de la ciutat. 

Protestes contra els Plans Es-
pecials de Reforma Interior (PERI),
manifestacions per reclamar l’ar-
ribada del metro i demandes
per tenir equipaments dignes al
barri han estat algunes de les mo-
bilitzacions dels veïns en aquest
mig segle de vida.

L’AVV de la Trinitat
Vella celebra el seu
50è aniversari

INVERSIÓ/ Fent-se ressò de les dades pu-
blicades a finals del mes passat per l’Stoc-
kholm International Peace Research
Institute (SIPRI), el Centre Delàs i l’Interna-
tional Peace Bureau (IPB) han demanat al
govern espanyol que faci un canvi en els
seus pressupostos. En concret, les dues en-
titats han reclamat que els 13.000 milions
d’euros que es contemplen destinar en-
guany a despesa militar (avions de combat,
submarins, helicòpters i munició, entre al-
tres coses) es dediquin a la investigació del
coronavirus i a la salut.

“Segons els càlculs del Centre Delàs,
que inclouen partides incloses en els pres-
supostos d'altres ministeris, la xifra (del
2019) va ser encara superior i arriba als
20.050 milions d'euros, l'equivalent a 55

milions d'euros diaris. “Imaginem-nos si ha-
guéssim invertit aquesta suma a enfortir la
sanitat pública”, va explicar Pere Ortega,
president del Centre Delàs, en la roda de
premsa que van oferir les entitats per ex-
plicar la seva proposta.

Per la seva banda, Mar Gimena, del Ser-
vicio Madrileño de Salud, present també
en aquesta convocatòria, va apuntar que
l’hospital de campanya instal·lat a IFEMA
(Madrid) s’hauria pogut gestionar amb cos-
sos civils i considera “un malbaratament de
recursos” que ho hagi fet la Unitat Militar
d’Emergències, ja que “per lluitar contra un
virus no necessitem gent armada sinó sis-
temes sanitaris enfortits” i que les tasques
que estan fent els militars “es podrien fer
més eficientment amb civils”.

Demanen destinar 13.000 milions 
de despesa militar a investigació i salut

ECONOMIA SOCIAL/ La Taula Eix
Pere IV ha posat en marxa la ini-
ciativa Ajudem el Camp des del
Barri, una iniciativa que vol cons-
cienciar veïns del Poblenou, de
Sant Martí i de la ciutat perquè fa-
cin un consum responsable i, al-
hora, per donar un cop de mà a di-
ferents iniciatives de la pagesia.

L’entitat ha elaborat una llis-
ta de persones interessades a for-
mar part d'una cooperativa o
grup de consum, per tal de po-
sar-les en contacte amb aques-
tes cooperatives o proveïdors
que més s’escaiguin. A través
d’un formulari Doodle, els inte-
ressats han de marcar i detallar
les necessitats que tenen.

L’Eix Pere IV 
dona un impuls 
al cooperativisme

MOBILITAT/ A finals del mes pas-
sat, el Bicicleta Club de Catalunya
(BCC) va publicar una guia expli-
cant com la bici serà una gran eina
per afrontar la mobilitat un cop
s’hagi superat la pandèmia.

La FAVB ha compartit aques-
ta publicació, que reclamava me-
sures com la reobertura del Bicing
(el servei va reactivar-se el passat
23 d’abril, després de més d’un
mes d’aturada), l’ampliació dels
carrils existents i el desdobla-
ment dels que són de sentit únic,
la reducció i el control de la velo-
citat dels vehicles dins de la ciu-
tat i la programació de formacions
per als usuaris de les bicis, entre
molts altres aspectes.

La bici com 
a resposta a la 
nova realitat

veïns en línia

La situació de les residències, 
“un desastre anunciat”

SANITAT/Si hi ha un segment d’e-
dat que està patint amb més du-
resa els efectes de la pandèmia és
la gent gran. Són població de risc
i els símptomes del coronavirus
poden agreujar patologies prèvies
que ja patissin. Algunes d’elles, a
més, viuen a les residències que hi
ha a la ciutat (i a la resta del país), i
precisament aquests espais han
estat tristament protagonistes du-
rant aquesta crisi sanitària.

No és gens estrany veure sani-
taris o la Unitat Militar d’Emergèn-
cia (UME) havent d’entrar a
desinfectar-les. I és que segons la
FAVB, en la majoria d’elles les con-
dicions són dolentes: paguen sous
de misèria a les seves plantilles (que
també són curtes) i aquestes no
poden proporcionar el benestar
que necessitarien els seus residents.
A banda, la federació també de-
nuncia la “nul·la vigilància per part
de l’administració en el compli-
ment de les condicions presenta-
des en el contracte d’adjudicació”.

En aquest sentit, la FAVB re-
corda que a la ciutat la vigilància
de la salut de les persones que
viuen a residències està en mans
de l'empresa privada Mutuam, de
qui denuncia “cap transparència”
en les seves activitats contracta-
des i la seva avaluació. 

Per això, la federació considera
que “les persones que viuen a les
residències assistides veuen vulne-
rats els seus drets de ciutadania, ja
que queden excloses de part de la
cartera de serveis sanitaris i progra-
mes de salut en general, sense obli-
dar altres drets com el de
participació, que haurien de man-

tenir independentment del lloc on
visquin”. En altres paraules, es con-
verteixen en ciutadans invisibles.

La federació remarca que des
de fa tres anys hi ha hagut grups
de familiars que han sol·licitat al
Consorci Sanitari de Barcelona
(CSB) que l’assistència sanitària als
usuaris de les residències es pres-
tés als Centres d’Atenció Primària i
que es rescindeixi el contracte a
Mutuam. Això no s’ha fet, i per això
la FAVB considera que les males
condicions que han patit i patei-
xen els usuaris són la mostra de la
“incompetència i indolència de les
persones que comanden el nostre

sistema de salut i d’atenció a les
persones vulnerables” i creu que la
situació no hauria estat tan greu si
el CSB hagués “complert els seus
deures com a responsable”.

La FAVB conclou exigint que es
respectin tots els drets de les per-
sones que tenen el seu domicili a
una residència, el compliment de
totes les lleis i normatives que vet-
llen per la salut pública i que s’ava-
luï de forma transparent la feina
que fan les empreses gestores de
les residències, assegurant que el
que s’està vivint actualment era
“un desastre anunciat”.

La federació 
exigeix que es 

respectin tots els
drets dels usuaris
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La majoria dels comerços del
districte aixequen la persiana
CORONAVIRUS4La normalitat,
tot i que molt a poc a poc, va
traient el cap. El sector del petit
comerç, un dels més afectats
per la crisi del coronavirus, ha
començat a aixecar la persiana i
l’11 de maig la majoria de boti-
gues i bars i restaurants del dis-
tricte van obrir.

L’arrencada, però, està sent
a mig gas, ja que Barcelona se-
gueix a la fase 0 del confina-
ment, amb totes les restric-
cions que això suposa. Juan
Tornero, el president de l’Eix
Nou Barris, explica que l’am-
bient comença a ser una mica

diferents. “Hi ha molts bars i
restaurants que estan fent men-
jar per emportar i les perru-
queries estan treballant totes”,
diu Tornero. També han obert,
però amb molt poca clientela,
botigues de roba o de coses per
a la llar, entre altres.

D’altra banda, Tornero de-
nuncia que són els mateixos co-
merciants els que han d’assumir
totes les despeses de les compres
del material de protecció, ja que
les administracions no ho estan
fent. “Amb el preu dels guants
està passat el que va passar amb
el de les mascaretes”, avisa.

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. 

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
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4Nou Barris s’ha mobilitzat per
aturar la crisi sanitària provoca-
da per la covid-19. I ho ha fet
adoptant diverses mesures, la
més destacada de les quals és el
pla de xoc implementat des de
mitjans d’abril després de cons-
tatar que era un dels districtes
amb l’índex més elevat de con-
tagis. 

Aquest pla de xoc s’estruc-
tura en tres accions bàsiques. En
primer lloc, un servei de neteja
específic que inclou la desin-
fecció de contenidors amb una
solució d’hipoclorit sòdic i el re-
forç de la neteja al voltant de
centres sanitaris i residències.
Aquests darrers dies, amb la tor-
nada progressiva de la ciutada-
nia al carrer, el servei ja s’ha
ampliat, la qual cosa permetrà
intensificar la neteja a l’espai
públic. 

En segon lloc, el suport als
col·lectius més necessitats. En
aquest sentit, s’ha creat un pro-
grama específic d’atenció a per-
sones o nuclis familiars amb
contacte de risc o amb diag-
nòstic positiu de covid-19 que,
per la seva situació, tenen difi-
cultats afegides per complir les

normes d’aïllament o confina-
ment a domicili. A més, s’han in-
clòs més alternatives de provisió
de menjar a domicili, recursos de
neteges especials, facilitació de
materials de protecció, recollida
de residus i alternatives resi-
dencials en hotels o aparta-
ments.

MEDIACIÓ VEÏNAL
La tercera acció s’ha desenvolu-
pat al voltant d’un equip de me-
diadors d’intervenció al carrer
per informar de la necessitat
del confinament i del compli-
ment de les mesures sanitàries a
les cues dels serveis essencials i
botigues d’alimentació. Aquest
equip també s’ha dedicat a de-
tectar persones en situació de
vulnerabilitat per la malaltia o
que desenvolupin actuacions
de risc. Paral·lelament, s’han es-
tat fent trucades als usuaris de
més de cinquanta equipaments
de proximitat i de projectes del
Pla de barris.

Més enllà d’això, des de Nou
Barris també s’han distribuït

centenars de cartells a vies prin-
cipals, places i també porteries
i comerços, i s’ha intensificat la
presència de la Guàrdia Urbana
al carrer per reforçar la informa-
ció bàsica de neteja, protecció i
confinament, i combatre l’in-
compliment del confinament.
Finalment, s’han activat vehi-
cles de megafonia que han estat
recorrent les vies principals del
districte emetent missatges in-
formatius de confinament, ne-
teja i protecció, en català i cas-
tellà principalment, però també
en anglès i altres idiomes. 

PACTE LOCAL
Un altre aspecte destacable en
la lluita contra la Covid-19 ha es-
tat el compromís adoptat per l’e-
quip de govern en el plenari te-
lemàtic que va tenir lloc fa poc
més d’una setmana, de crear
un espai de diàleg i debat que
permeti generar propostes con-
juntes i concretes per sortir de la
crisi provocada per la pandè-
mia. Així, de la mateixa manera
que s’ha fet amb l’anomenat
Pacte de Barcelona a nivell de
ciutat, a Nou Barris es volen cre-
ar espais oberts, participatius i
propositius, en els quals tinguin
cabuda tots els grups polítics,
entitats i associacions.

TEIXIT EMPRESARIAL
En matèria de suport a persones
autònomes i el teixit empresa-

rial, el Punt d’Atenció a l’Activi-
tat Econòmica (PAAE) de Nou
Barris informa de manera to-
talment gratuïta sobre les me-
sures extraordinàries adopta-
des a causa de la crisi de la co-
vid-19, entre elles la creació
d’un primer fons de 25 milions
d’euros destinat als sectors eco-
nòmics de la ciutat, o l’ajut de
300 euros per a persones autò-
nomes. 

A aquest servei s’hi poden
adreçar aquelles persones que
tinguin un comerç o un negoci,

i vulguin saber quin és l’ajut
més adequat d’entre els que
ofereix l’administració, o bé si te-
nen clar l’ajut però hi ha dubtes
sobre com demanar-lo. També
se’ls pot interpel·lar per qual-
sevol altre dubte o assessora-
ment relacionat amb l’activitat
econòmica. Les persones inte-
ressades hi poden recórrer a
través del número de telèfon
665 888 805 o enviant un correu
electrònic a la següent direcció:
punteconomicnb@barcelonacti-
va.cat. 

Mobilització contra la covid-19
» Pla de xoc a Nou Barris amb mediadors, reforç de la neteja i suport als col·lectius més vulnerables
»El govern buscarà consensos amb la resta de partits, associacions i entitats per superar la crisi

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

Nou Barris ha estat un dels primers districtes a desinfectar els contenidors amb una solució d’hipoclorit sòdic. Fotos: Districte

4Famosos com Sándor Martín,
activistes socials i veïnals, co-
merciants i fins i tot personatges
de ficció com en Mitjó –un nen
molt especial que passa el con-
finament a Nou Barris– són els
protagonistes de la campanya
#NouBarrisEsQuedaaCasa. A tra-
vés de vídeos de curta durada,
tots plegats transmeten mis-
satges d’optimisme i esperança,

però també de perseverança i
responsabilitat en el manteni-
ment del confinament i el com-
pliment de les mesures decre-
tades per sortir al carrer. 

Trobareu els vídeos a Youtu-
be utilitzant el hashtag #Nou-
BarrisEsQuedaaCasa. Us convi-
dem a entrar-hi regularment
perquè anem actualitzant la llis-
ta ben sovint!

#NouBarrisEsQuedaaCasa

Barris al dia

Reforç informatiu
de la Guàrdia 

Urbana al carrer

Els autònoms poden
optar a una ajuda

de 300 euros
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Esports
Pardina i Rubio seguiran 

al SESE la temporada que ve
Unes setmanes abans
que la Federació Es-
panyola de Bàsquet

anunciés el final de les competi-
cions (es va fer oficial el dia 8 d’a-
quest mes), el passat 24 d’abril,
el club va anunciar que Xavi
Pardina i Berni Rubio seguiran al
capdavant dels sèniors masculí i
femení, respectivament, la tem-
porada que ve.

El conjunt d’EBA espera des
de fa setmanes la resolució defi-
nitiva de la Federació Espanyo-
la de Bàsquet (encara faltarien
cinc jornades per acabar el curs

2019-20, però aquesta possibili-
tat està del tot descartada) des-
prés d’una temporada excel·lent
en la qual sempre han estat més
a prop de la zona d’ascens que no
pas de les posicions de perill.

El sènior femení, per la seva
banda, estava en disposició de
millorar la classificació de la
campanya 2018-19, quan va aca-
bar en desè lloc amb 14 victòries
i 16 derrotes en el grup 1 de la Pri-
mera Categoria. Les de Rubio
també eren desenes, amb un
saldo de 10-10, quan restaven sis
jornades per disputar-se.

La banqueta de la Monta 2020-
21 tindrà el mateix propietari que
les darreres dues temporades:
Dani Andreu. El passat 29 d’a-
bril, el club anunciava la reno-
vació de l’entrenador i del seu
staffde cara al pròxim curs... que
a hores d’ara encara no se sap si
serà a Tercera Divisió o de nou a
Primera Catalana.

“No pujar a Tercera seria un
cop molt dur per a la plantilla, psi-
cològicament costaria refer-se”,
explica l’entrenador a Línia Nou
Barris. Andreu considera que la
temporada ha estat “rodona” i
destaca “la feina de tothom, des
dels jugadors i tots els meus
companys de cos tècnic, passant
per la direcció esportiva i fins a la
presidència” i destaca també “la
comunió amb l’afició. Una de
les prioritats que ens havíem
marcat era recuperar l’ambient a
casa, que és on es guanyen o es

perden les lligues”. En aquest
sentit, l’entrenador assegura que
aconseguir bons resultats a la
Bombonera és “una responsabi-
litat i una obligació” per engan-
xar el públic.

De cara al curs 2020-21, el
tècnic diu que la intenció és re-
novar els contractes de gairebé
tota la plantilla i que, en funció de
la categoria, completar-la amb
petits retocs. Sigui en la divisió
que sigui, l’entrenador assegura
que el seu equip serà “competitiu,
exigent i realista”.

Andreu va arribar al Muni-
cipal de Nou Barris a finals de
setembre de 2018 (per substituir
el tàndem format per Tato Bur-
gada i Toni Pérez) i després
d’un primer curs amb una rec-
ta final irregular, va aconseguir
quedar en sisè lloc amb 55
punts. Aquesta temporada, però,
l’equip groc-i-negre ja havia su-
perat aquesta puntuació, ja que
després de 23 partits jugats li-
derava el grup 1 de Primera Ca-
talana amb 60 punts, 15 més que
el segon, unes xifres excel·lents.

El futbol al Municipal s’ha acabat fins a la temporada que ve. Foto: CFM

Andreu (Monta): “No pujar a
Tercera seria un cop molt dur”

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT

Atletisme | El CA Nou Barris suspèn les curses de la resta del 2020 
L’activitat atlètica s’ha acabat en aquest 2020. El Club d’Atletisme Nou Barris va anunciar 

que totes les proves que tenien previstes fer en els mesos que restes de l’any (inclosa la seva
caminada) se suspesen. L’import de les inscripcions pagades es retornarà automàticament.
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Després de viure un 2019 per emmarcar
(va guanyar el premi Ramon Llull i va en-
capçalar les llistes dels més venuts amb
El fill de l’italià), Rafel Nadal torna a les lli-
breries quan tot just comencen a reobrir.
El pròxim dia 14 veurà la llum Mar d’estiu.
Una memòria mediterrània, un home-
natge de l’autor a la mar que el va acom-
panyar durant la infància i la joventut.

Llibres

Mar d’estiu
Rafel Nadal

El Grup Focus s’està esforçant perquè els
seus teatres es mantinguin actius i pre-
sents de forma virtual amb diverses ini-
ciatives. Una d’elles és #Anecdotari, una
proposta que convida tant els profes-
sionals del teatre com el públic a gravar
vídeos explicant anècdotes divertides i
curioses que hagin viscut al Romea, al
Condal, al Goya o a La Villarroel.

Teatre

#Anecdotari
Grup Focus

El grup Xiula, un dels referents actuals de
la música infantil, ha estrenat nou disc en
plena pandèmia. Sota el títol Cuarto la-
garto, el quartet ofereix una col·lecció de
cançons inèdites que han creat al llarg
dels seus vuit anys de carrera. Un dels te-
mes, però, és ben nou: Em quedo a casa,
escrita durant la quarantena amb l’ob-
jectiu de promoure el confinament.

Música

La Valeria és una escriptora que està tra-
vessant una crisi vital que afecta tant les
seves novel·les com la relació amb el seu
marit. En aquesta etapa difícil de la seva
vida, es refugiarà més que mai en les se-
ves millors amigues: la Carmen, la Lola i
la Nerea. Aquesta nova sèrie de Netflix es
basa en els quatre llibres de l’anomena-
da Saga Valeria, d’Elísabet Benavent.

Pelis i sèries

Valeria
María López Castaño

Cuarto lagarto
Xiula

DocsBarcelona
La 23a edició del DocsBarcelona estava programada del
19 al 31 de maig, i ni el coronavirus ha aconseguit mou-

re aquestes dates. Això sí, el festival de cinema docu-
mental s’ha hagut de reinventar per adaptar-se a les cir-
cumstàncies. Tota la programació s’oferirà online a través

de la plataforma Filmin, fet que permetrà, per primer
cop en la història del festival, seguir-lo des de qualsevol
punt de l’Estat. Enguany, el DocsBarcelona compta amb

un total de 35 documentals (28 llargmetratges i set
curts), el 55% dels quals dirigits o codirigits per dones.   

Juliana Canet (Cardedeu, 1999) es va fer popular l’any
2017 gràcies als vídeos que penjava al seu perfil d’Ins-
tagram. Lluny de ser una instagramer convencional, el
seu sentit de l’humor i el fet de parlar en català (i, molt
sovint, sobre llengua i literatura catalanes, l’àmbit que
estudia) la van fer destacar de seguida. Així va ser com

aquesta alumna de la Universitat Autònoma va co-
mençar a copresentar el programa de ràdio Adoles-

cents iCat i, d’aquí, va passar a col·laborar al Tot es mou
de TV3. Després de diverses aparicions a altres espais

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), el passat dia 4 va estrenar una secció a l’APM
de Catalunya Ràdio. L’anunci d’aquesta nova partici-

pació va desencadenar una polèmica a Twitter, on di-
versos usuaris creuen que la CCMA li està donant

massa espais, mentre que molts d’altres celebren que
una noia tan jove guanyi protagonisme, defensi el ca-

talà i connecti amb la seva generació.

J U L I A N A  C A N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser instagramer i youtuber en català
Té més de 66.000 seguidors a Instagram

Famosos

Estrenar una secció a l’APM de la ràdio
Parla dels secrets del que ella anomena ‘star system’ català

Polèmica perquè “surt a tot arreu”
Hi ha qui creu que li han donat massa espais a la CCMA

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
QUI ÉS?

|Marvel’s Iron Man
Aquest nou videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors posar-se en

la pell de Tony Stark, l’home de ferro, i disputar autèntics combats aeris.
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BUFAR ESPELMES

Posa’t la teva música preferida i gaudeix-la 
com mai: recorda que estàs de celebració

MENJAR BÉ

ESCOLTAR MÚSICA

FER VIDEOTRUCADES

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

i OCI

Encara que sembli que el coronavirus ho ha paralitzat tot,
la realitat és que el món continua girant, el temps conti-
nua passant i la gent continua fent anys. Si et toca cele-

brar el teu aniversari a casa o viure l’aniversari d’un ésser esti-
mat des de la distància, no és tan horrible com sembla. Hi ha
alguns consells que pots seguir per aconseguir que els dies
especials no deixin de ser-ho.

D’entrada, si avui fas anys, bufa les espelmes. És un acte
simbòlic, sí, però t’ajudarà a sentir que estàs celebrant un any
més de vida (i això sempre és motiu d’alegria). Dedica tots els
teus esforços al teu benestar: escolta la teva música preferida,
menja allò que més t’agradi i fes qualsevol cosa que t’animi.

Però, no ens enganyem, si durant el confinament enyores
algú, quan sigui el teu aniversari o el seu, l’enyoraràs encara
més. És per això que les videotrucades es convertiran (si és
que no ho són ja) en les teves millors aliades. Una videotruca-
da conjunta amb els amics o amb la família pot ser un bon
context per bufar les espelmes, prendre una copa i brindar en
la distància, tot desitjant que aviat es pugui fer en persona.

Aniversaris confinats, però feliços

És un acte simbòlic, però t’ajudarà a sentir que, 
malgrat tot, avui fas anys i és el teu dia

Les claus

Potser no faràs els àpats més saludables del món, 
però un dia és un dia i un bon pastís no et farà mal

L’aniversari a distància serà menys trist 
si estàs amb els teus de forma virutal

EL CONSELL DE LA SETMANAEL CONSELL DE LA SETMANA
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