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Nou Barris és el districte més afectat pel coronavirus. Foto: Jordi Pujolar/ACN

BARCELONA4El mapa amb les
xifres d’afectació del coronavi-
rus per zones que va publicar la
Generalitat fa pocs dies mostra
un patró força clar. Als barris
més pobres hi ha més casos de
coronavirus. Sembla, doncs,
que  la classe social té una re-
lació directa amb les probabi-
litats d’agar el virus.

Tal com ha passat en altres
ocasions, tornen a ser els més
dèbils els que estan patint amb
més força aquesta crisi sanità-
ria que també ha derivat en cri-
si econòmica i social. Així
doncs, el districte de Nou Ba-
rris és el més afectat de la ciu-
tat. En el cas dels seus barris,
és a Roquetes on les xifres
d’infectats són més altes, ja
que s’han detectat 290 positius
per cada 100.000 habitants.
Les xifres no estan gaire lluny

d’aquestes en barris com la
Guineueta, la Prosperitat, la
Trinitat Nova o el Verdum.

Fent un cop d’ull al mapa es
poden observar altres barris
amb unes xifres similars a les
de Nou Barris. És el cas de la
Trinitat Vella o el Bon Pastor,

del districte de Sant Andreu, o
de la zona baixa del Guinardó,
la Font d’en Fargues, el Car-
mel, Horta, Montbau, Mun-
det o Sant Genís dels Agu-
dells, del districte d’Horta-
Guinardó. Altres barris que

també estan força afectats són
els de Sants-Badal i la Zona
Franca, del districte de Sant-
Montjuïc.

BARRIS BENESTANTS
Les xifres de Nou Barris o de
diversos barris de Sant An-
dreu, Sants-Montjuïc i Hor-
ta-Guinardó contrasten amb
les que es poden veure a barris
de Sarrià-Sant Gervasi o les
Corts. És el cas de Sant Ger-
vasi-Galvany, Sant Gervasi-la
Bonanova, les Tres Torres o
Pedralbes, on la incidència és
tres o quatre vegades menor.
En el cas de les Tres Torres, per
exemple, l’índex cau fins als 70
casos per cada 100.000 habi-
tants 

D’altra banda, també hi ha
barris que no són dels més
benestants de la ciutat que

també tenen xifres molt baixes,
com és el cas del Gòtic –on
l’índex és de 57 casos per cada
100.000 habitants– o la zona
sud del Raval, al districte de
Ciutat Vella.

Cal tenir en compte, però,
que totes aquestes xifres

s’han de situar en un context
on els casos de positius, tal
com han advertit molts ex-
perts, segurament són molt
més elevats que els que mos-
tren les dades publicades. Això
és així per la poca quantitat de

testos que s’han dut a terme al
conjunt de l’Estat.

“ASSISTÈNCIA PRIORITÀRIA”
Sigui com sigui, aquesta situa-
ció ha provocat que des de la
FAVB i la Coordinadora d’As-
sociacions de Veïns i Entitats de
Nou Barris hagin recordat que
“les desigualtats de renda estan
directament relacionades amb
la qualitat de la salut”. Aques-
tes entitats afegeixen que, ma-
lauradament, el que mostren
aquestes xifres no els sorprèn i
denuncien que “les retallades en
despesa de salut dels darrers
anys ara mostren tot el seu im-
pacte”. És per això que dema-
nen que els barris més afectats
“rebin una assistència priori-
tària, amb dotacions de perso-
nal i materials adequades de
forma immediata”.

Méspobresa,méscoronavirus
» Les xifres d’afectació de la Covid-19 mostren com Nou Barris és el districte més perjudicat 
» A l’altre extrem se situen barris com les Tres Torres, Sant Gervasi-Galvany o la Bonanova

A Roquetes hi ha 290
afectats per cada 
100.000 habitants
i a les Tres Torres 70

“Les retallades dels
darrers anys ara
mostren tot el seu
impacte”, diu la FAVB
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La lupa

per Francesc Reina

Temps de canalles 

El camí contrari a la renúncia, aqueix
que aconsella no tenir il·lusions, és el
que Ernst Bloch va plantejar com l’es-
sència de la condició animal, una sal-
vació per confiar en els humans. El seu
principi sobre l’esperança ressalta la fe
en un futur gestat en el present. Això
només és possible quan hi
ha persones que saben dir
no, que denuncien la men-
tida que provoca el regnat
dels sense límits. Tornar al
més pròxim seria un antídot
contra el virus de la desme-
mòria, el que ens tregui del
quadrilàter en què ens han ficat. Atro-
pellaments i despropòsits han ocupat
el lloc de la història fent que ens costi
treball recordar.

D’orfes oprimits hi ha que s’esfor-
cen a sobreviure. Amb prou feines mi-
rem allò que passa en el  revés de l’o-

blit induït. Mentrestant, altres seguei-
xen vivint de l’esforç dels altres.

La indiferència és una pena univer-
sal, companya fidel de l’autocràcia que
convida a mirar cap a un altre costat per-
què saben que el viatge que va de la por
a la confiança és molt difícil, per això ho

exploten. Però hi ha senyals pendents:
com la infàmia que es van inventar per
expulsar els jueus, per cremar les bruixes,
com la brutícia del cop del 36, per la taca
inhumana de la guerra de l’Iraq, la men-
tida de l’11-M d’Atocha, del Prestige... La
perversió del llenguatge, la distorsió de la

realitat. Les grans mentides es constru-
eixen en els despatxos, ho deia Kafka, són
el gran obrador de la vergonya.

Des que Adam Smith va elaborar la
seva teoria dels sentiments, hi ha veus
que han anat omplint barricades per ai-
xecar-se i mostrar que la naturalesa hu-

mana s’interessa pels al-
tres, aquest plaer per pre-
senciar el bé comú.

Construir la llibertat des
d’espais rebels és el lloc
d’un desequilibri per no
caure. Una cirurgia crítica
que mira, profundament,

el que no ens deixen veure. Els movi-
ments socials no passen pel seu millor
moment. No obstant això, despertar se-
gueix sent resistir a l’abandonament,
posar-se en marxa cap al desconegut,
perquè no passi la desavinença. El poc
és molt si seguim amb la veu sòlida.

Les grans mentides es construeixen 
en els despatxos, ho deia Kafka, 

són el gran obrador de la vergonya

No poden fer diferències
per Comunitats Autò-
nomes perquè l’espanyol

és l’Estat més descentralitzat del planeta.
I el virus no entén de fronteres (per això
tothom les tanca) ni d’ideologies (el na-
cionalcatolicisme d’una grande y libre no
és una ideologia, sinó que s’ha de consi-
derar un estil de vida).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No se nos escapa que la
crisis del coronavirus va a

ser muy dura para todos.
Lo será también para los grandes clubs.
Pero la sensación que ha dado el Barça
gestionando el ERTE es la de cualquier
club modesto: desesperación, con mil mi-
llones de presupuesto. Algo (o mucho) se
ha hecho mal.

@DBR8

La llei d’estrangeria ens
perjudica a totes. En

aquests moments, tenim
alhora milers de cuidadores amb expe-
riència, sense feina i disposades a ajudar,
en situació irregular, i una necessitat ur-
gent de professionals en matèria de de-
pendència i cures. Cal engegar un procés
de regularització ja.

Aprofitar per aprendre
català, fer exercici, jugar a

videojocs... Preocupació
pels metges i pels familiars que no poden
deixar de treballar, esperança que el virus
freni països en guerra. Aquestes són al-
gunes de les coses que fan i pensen els
menors no acompanyats i joves tutelats
en confinament.

@AlbertLloreta@cjuarespalma@OscarAndreu

Els semàfors

Generalitat
Els responsables de la residència de

gent gran Casa Asil de Sant Andreu, on
han mort 31 persones en 20 dies, han
denunciat que “la manca de personal

mèdic és molt greu”. El centre ha dema-
nat que Salut faci testos ràpid. 

pàgina 6

CE Congrés
El Club Esportiu Congrés ha posat el
seu granet de sorra per ajudar la Creu
Roja en la seva lluita contra el corona-
virus. L’entitat va anunciar el passat 26
de març que feia una donació de 1.500

euros per combatre la pandèmia. 
pàgina 12

Maletas Viejas
L’entitat de la Trinitat Vella està mirant
d’evitar que cap persona en situació de
risc hagi de sortir de casa pel risc del co-
ronavirus. És per això que està organit-
zant que siguin persones voluntàries les
que facin la compra per als més febles. 

pàgina 6
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Tractar, prevenir i pal·liar per guanyar1

2
Samuel Aranda, protagonista
del Calidoscopi Cultural 2020

Colau, els sindicats i Barcelona Comerç 
reclamen la suspensió o rebaixa dels lloguers

Sis casos de coronavirus a la Fundació
Casa Asil de Sant Andreu

Demanen una reducció de l’horari dels 
comerços d’alimentació i dels mercats

El + llegit líniaSantAndreu.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Fa dies que em faig una pre-
gunta: en el nostre país no hi
ha manera de confeccionar les
mascaretes, les bates i tot el
material restant que ens fa
tanta falta? Sent de primera
necessitat, l’estem comprant a
fora agreujant el nostre im-
mens deute nacional. La nostra
nació té fàbriques i tallers de
confecció per donar feina a tre-
balladors que potser ara estan
amb un ERTO o a l’atur. Potser
estic equivocada, perquè no és
de la meva competència. No-
més és la meva humil opinió
com a petita empresària.

Falta de material 
per Maribel Estrada

Què fer per solidaritat
per Jordi Lleal 

Ja han passat quinze dies de
confinament, semblava que
no s’acabarien mai, i ara to-
quen quinze dies més. Això per
als que estan tancats a casa, si
pensem en els que han de sor-
tir cada dia per donar-nos ser-
veis jugant-se la salut, no di-
guem! Així i tot, hi ha temps
per anar pensant, segons l’es-
tat d’ànim de cadascú, per
anar fent programes de futur.
Qui pensa, quan s’acabi la
pandèmia, anar a fer un viat-
ge. Qui pensa anar a aquell bon
restaurant que fa setmanes
que li havien recomanat. Qui
anar a abraçar-se amb la fa-
mília i alguns, malaurada-
ment, a donar el condol i con-
sol a la família de qui ens ha
deixat per sempre. Qui frisa
per tornar a l’activitat atlètica,
a caminar per les platges i
muntanyes, a “atipar-se” de l’a-
ire lliure, que tant de temps els
ha estat prohibit. Però, de tot

el que ha passat, serem capa-
ços de treure’n una lliçó? Fa-
rem propòsit d’esmena i can-
viarem la forma d’actuar amb
els nostres pròxims i els altres? 

Pot ser que la millor mos-
tra de solidaritat sigui anar a
comprar productes de proxi-
mitat, anar al bar i el restaurant
del costat de casa, viatjar per
Catalunya, comprar flors, lli-
bres, anar al teatre, a con-
certs, etcètera, per fer possible
que es puguin recuperar, ni
que sigui una mica, de la crisi
que ens espera. En el cas dels
sanitaris, el millor homenatge
que se’ls pot fer és dotar-los de
mitjans i  materials adients i
suficients per poder fer bé la
seva feina i pagar amb sous de-
cents la seva extraordinària
dedicació per al benestar de
tots nosaltres. Amb l’agenda a
vessar, tindrem tantes coses a
fer, que no donarem l’abast! Ei,
si ens queden alguns calerons.  

Les millors
perles

L’amor pot néixer en ple confinament. Ho ha demostrat un jove
que, des d’un balcó de Nova York, va veure una noia en un altre
edifici i se’n va enamorar. Amb un dron, li va fer arribar el seu nú-

mero de telèfon, van parlar, van tenir una cita per videotrucada i ell,
dins d’una bombolla gegant, va anar al seu portal a regalar-li flors.

Què hi ha al despatx d’un bon espanyol? Santiago Abas-
cal ha resolt aquest dubte amb una foto en què apareix
treballant amb els elements necessaris: tres mapes

d’Espanya, fins a cinc banderetes del país, un cap de brau, un
Crist i un pot de pebre vermell. Sí, un pot de pebre vermell.

El compromís és un dels valors més importants per fer bé la
teva feina. I si no, que li preguntin a l’influencer estatunidenc
que va penjar un vídeo llepant un vàter d’un aeroport per

complir un repte viral. Dies després, va anunciar a les seves xarxes
que estava ingressat a l’hospital amb coronavirus.

El confinament és dur per a tothom, però hi ha gent que ho
té especialment difícil. És el cas de la reina Letizia, que ha
hagut d’estar aïllada, sense veure les seves filles i sense

poder sortir de la seva habitació. Una habitació, per cert, de
110 metres quadrats, un petit detall sense importància.

En els moments difícils, hi ha qui mostra la seva millor cara,
però també hi ha qui aprofita per treure la seva pitjor versió.
Així ho ha pogut constatar el museu Singer Laren d’Amster-

dam que, mentre està tancat per la crisi del coronavirus, ha patit el
robatori d’una obra ni més ni menys que de Vincent van Gogh.

A les xarxes

@JaumeTorres14: Un comunicat publi-
cat a Instagram pel capità. D’aquesta
manera és com funciona un club de 1.000
milions de pressupost.

@apuente: 14 días después el Gobierno
se decide por el apagón laboral, hasta el 9
de abril. Es una medida de consecuencias
económicas difíciles de calcular.

#ConfinamentTotal

@pmenamendoza: Tres empreses cata-
lanes desenvolupen respiradors d'e-
mergència amb el suport científic del
Clínic, Can Ruti i la UB.

#SumantForces #MessiAlRescat
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CORONAVIRUS4La residència
d’avis Casa Asil és una de les
més afectades per la pandèmia
del coronavirus de tot l’Estat. El
passat 30 de març va confir-
mar, a través d’un comunicat,
que des de l’11 de març hi han
mort 31 persones. Tot i això, a
causa de la manca de proves,
oficialment només pot atribuir
6 defuncions al virus. Dos dies
abans els Bombers de Barcelo-
na havien anat a desinfectar l’e-
difici. En aquell moment la xi-
fra de defuncions era de 20 i el
tinent d’alcaldia de Seguretat
de l’Ajuntament, Albert Batlle,
ja havia qualificat la situació de
“dramàtica”.

En el mateix comunicat
emès el 30 de març, els res-
ponsables de la residència
feien una crida, gairebé a la
desesperada, per alertar so-
bre la situació que estan patint.
“És especialment greu la man-
ca de personal mèdic i d'infer-
meria. Tot el nostre equip, for-
mat per un metge, la respon-
sable higienicosanitària i cinc
infermeres han hagut de que-
dar-se a casa”, es podia llegir al
comunicat. 

Des de la residència també
explicaven que han hagut d’en-
viar 57 professionals a casa amb
símptomes del coronavirus o fe-
bre. És per això que insistien en
la necessitat que es puguin fer
les proves. “Hem demanat in-
sistentment que se’ls facin els
testos. Davant l’escassetat de
personal ens aniria molt bé sa-
ber si poden tornar a treballar
a la residència”, afegien. I és que
amb el personal mèdic que els
han enviat des del CUAP Ca-

sernes i Mutuam, avisen des de
la residència, no n’hi ha prou
per protegir els 103 avis i àvies
que actualment hi ha a la resi-
dència. És per tot plegat que
també demanen que es derivin
els residents en altres espais,
cosa que en alguns casos ja s’ha
pogut anar fent.

En paral·lel, una altra deri-
vada d’aquesta situació és que
hi ha hagut 9 famílies que han
demanat poder endur-se tem-
poralment el seu familiar a
casa però des de la residència
han recordat que per a això

també és “imprescindible” que
s’hagin fet la prova i hagin do-
nat negatiu.

362 MORTS
La situació de les residències al
conjunt de Catalunya és espe-
cialment greu, ja que la xifra
d’avis i àvies que han mort en
aquests centres s’enfila fins a
les 362. Tot i això, des de l’As-
sociació Professional Catala-
na de Directors/res de Centres
i Serveis d'Atenció a la Depen-
dència han alertat que les
morts per coronavirus en resi-
dències i geriàtrics són “com a
mínim un 50% més” que la xi-
fra oficial.

Tot i la dramàtica situació,
des de la residència Casa Asil han
volgut agrair “els oferiments i
mostres de suport” que diària-
ment estan rebent dels veïns i les
veïnes de Sant Andreu.

A la Casa Asil hi han mort 31 persones des de l’11 de març. Foto: Google Maps

La Casa Asil: “La manca de
personal mèdic és molt greu”
» El geriàtric confirma la mort de 31 persones des de l’11 de març
» El centre demana a Salut que faci proves “amb la màxima celeritat” 

Desinfecten els contenidors
contra el coronavirus

HIGIENE4L’Ajuntament ha re-
forçat el servei de neteja dels con-
tenidors en el marc de la lluita con-
tra el coronavirus. Un dels primers
districtes per on ha començat
aquesta tasca ha estat Sant An-
dreu, juntament amb Nou Barris
i Hort-Guinardó.

Concretament, el consistori
ha desplegat vuit camions d’hi-
droneteja i es preveu que puguin
netejar amb desinfectant fins a
2.400 contenidors al dia, segons ha
explicat el regidor Eloi Badia. Se-
gons Badia, l’equip de camions tre-
ballarà per les zones amb més con-

fluència o més casos d’aïllament
domiciliari o transmissió i, per tant,
s’anirà graduant la freqüència de-
penent del cas de cada barri.

Atesa la situació d’alerta sa-
nitària, Badia ha demanat a la
ciutadania el màxim esforç de
col·laboració amb el personal de
neteja. En aquest sentit, ha re-
cordat que és molt important
que tothom llenci les escombra-
ries dins del contenidor. També
ha dit que cal complir amb els ho-
raris establerts per treure les es-
combraries en els barris amb re-
collida sense contenidors.

La crisi del coronavirus activa
la solidaritat veïnal als barris
TEIXIT SOCIAL4La pandèmia
del coronavirus ha activat durant
les últimes setmanes la solida-
ritat veïnal als barris.

En temps de confinament,
l’ajuda mútua s’està convertint en
una eina imprescindible, espe-
cialment per a les persones més
febles. En el cas del districte,
han sorgit diferents grups de su-
port, com per exemple la Xarxa
de Suport Mutu de Sant Andreu
o la del Congrés i els Indians. S’or-
ganitzen a través de grups de
Whatsapp o Telegram, que s’han
convertit en els centres d’opera-

cions per gestionar les ajudes. Als
grups s’hi parla des de qui pot fer
la compra per a la gent gran fins
a qüestions més relacionades
amb els drets laborals o el paga-
ment dels lloguers.

D’altra banda, també cal
destacar la iniciativa de l’asso-
ciació  Maletas Viejas, de la
Trinitat Vella, que està mirant
d’evitar que cap persona en si-
tuació de risc hagi de sortir de
casa i que siguin voluntaris qui
els faci la compra. Ho poden de-
manar en un número de telèfon
que s’ha habilitat.

Coronavirus | Suport emocional
El servei d’atenció a les persones del Districte ha posat en marxa una iniciativa
per donar suport emocional durant aquests dies a totes aquelles persones que
ho necessitin. El servei funciona de dilluns a divendres de les 9 a les 17 hores.

La Casa Asil també 
ha hagut d’enviar 57
professionals a casa
amb símptomes  o febre
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

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
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

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
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Comerç

CORONAVIRUS4La preocupa-
ció entre el petit comerç provo-
cada per la crisi del coronavirus és
molt gran. Ja fa molts dies que la
gran majoria de negocis dels ba-
rris tenen la persiana abaixada,
amb tot el que això comporta.

Als barris de Sant Andreu la si-
tuació no és diferent. “Hi ha sec-
tors molt angoixats i la immensa
majoria està patint molt”, afirma
en declaracions a Línia Sant An-
dreu Pròsper Puig, president de
l’Eix Sant Andreu. Puig també
afirma que les ajudes que s’estan
anunciant són “insuficients” i
considera que s’hauria de fer una
“supressió dels impostos”. Una de
les poques notes positives de la si-
tuació actual, explica el presi-
dent de l’Eix Sant Andreu, és que
“alguns dels nostres associats
han aconseguit renegociar les
condicions dels lloguers que pa-
guen, que és un dels temes que
preocupen més”. Per últim, Puig
creu que el futur de molts nego-
cis dependrà de si la situació ac-

tual s’acaba relativament aviat o
s’allarga més.

MANIFEST CONJUNT
Moltes de les peticions que fa
Puig les ha fet el sector en el seu
conjunt a l’Estat recentment. Una
d’elles és la injecció de liquiditat
directa per pal·liar la situació
d’“extrema urgència” que està
patint, després del tancament de
48.000 establiments a causa del
decret d’estat d'alarma i de la
caiguda d’ingressos de qui ha po-
gut obrir.

A través d’un manifest, el De-
partament d’Empresa, les patro-
nals i principals organitzacions
de comerciants i distribuïdors han
demanat la suspensió del paga-
ment dels impostos, de la segure-
tat social i els dels autònoms du-
rant quatre mesos, l’ampliació del
crèdit bancari fins a 100.000 eu-
ros i ajudes per pagar els lloguers. 

Els firmants del manifest, en-
capçalat per la consellera d'Em-
presa i Coneixement, Àngels Cha-

cón, l’han firmat Pimec Comerç,
Foment Comerç, l'Agrupament de
Botiguers i Comerciants de Cata-
lunya, Consell de Gremis, Re-
tailcat, Comertia, Cecot Comerç,
Barcelona Oberta, Fundació Bar-
celona Comerç, Fundació Co-
merç Ciutadà, Fecom Lleida, Foeg
Girona, el Consell d’Empreses

Distribuïdores d’Alimentació, As-
sociació Nacional d’Empreses de
Distribució a Catalunya i l’Asso-
ciació Espanyola de Supermercats
a Catalunya. Tots ells avisen que
“és indispensable mitigar l'im-
pacte econòmic de la crisi sanità-
ria i preservar el màxim nombre
de comerços i establiments”.

Per últim, també demanen
“agilitat i immediatesa” en la po-
sada en marxa de totes les mesu-
res que necessiten les empreses i
els professionals autònoms, al
mateix temps que també volen
que es “garanteixi el compromís
del sistema bancari” per comba-
tre aquesta situació.

“Lamajoria està patintmolt”
» El comerç local es mostra molt preocupat pels efectes de la crisi que està causant el coronavirus

» Des de l’Eix Sant Andreu alerten que les ajudes són insuficients i demanen la “supressió d’impostos”

Les persianes abaixades són la imatge habitual d’aquests dies. Foto: Línia Sant Andreu

Barcelona Comerç |Web per trobar els comerços oberts
La Fundació Barcelona Comerç ha obert el web www.botiguesobertes.barcelona per in-
formar sobre els comerços que segueixen oberts al conjunt de la ciutat i també d’aquells
que segueixen oferint serveis de venda online. De moment al web hi ha 150 botigues.
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Esports Hoquei | El CP Congrés no pot inaugurar el Camp del Ferro
El passat dissabte 14 de març estava previst que el CP Congrés celebrés la inauguració del
poliesportiu del Camp del Ferro, l’esperat equipament en el qual el club ha de començar a
jugar. La crisi del coronavirus va obligar a postposar l’acte i totes les competicions d’hoquei.

La decisió del Comitè Olímpic In-
ternacional d’ajornar els Jocs de
Tòquio fins a l’estiu de l’any que
ve (les dates que els organitza-
dors van anunciar el passat 30 de
març són del 23 de juliol al 8 d’a-
gost del 2021) ha generat una
onada positiva entre els atletes
d’elit d’arreu del món. Així, Jès-
sica Vall, Àfrica Zamorano, Lidón
Muñoz, Joan Lluís Pons, Albert
Escrits, Paula Crespí i María
Elena Sánchez, els esportistes
del CN Sant Andreu que tenien
opcions o que ja estaven classi-
ficades per a Tòquio, ja saben que
tindran gairebé un any més per
preparar la cita olímpica.

“És la decisió correcta en el
sentit que s’ha de contribuir a no
expandir més la pandèmia i pre-
servar la salut pública”, va expli-
car Vall en un missatge de vídeo
penjat al perfil d’Instagram del
club. La nedadora hortenca va dir

també que no saber si es dispu-
tarien o no els havia generat “an-
goixa”, de la qual s’ha alliberat.

En la mateixa línia es va ex-
pressar Crespí, que va dir que la
suspensió és una bona decisió
“perquè és un motiu de salut
global” i que no només afecta els
esportistes, sinó tothom que està
implicat d’alguna manera en la
seva organització.

ERTO AL CN SANT ANDREU
El club, però, també va ser notí-
cia a finals del mes passat per l’a-

nunci que va fer de l’aplicació
d’un expedient de regulació tem-
poral (ERTO) i també ha ajornat
algunes inversions que contem-
plava abordar a curt termini.

En el comunicat en el qual
anunciava aquesta mesura, el
CNSA també va explicar que hau-
rà de seguir afrontant algunes
despeses (manteniment, submi-
nistraments, pagaments dels ser-
veis mínims al personal...) i va dir
que quan es pugui recuperar la
normalitat, se celebrarà l’As-
semblea General Ordinària.

Vall i Crespí han mostrat la seva alegria. Fotos: Arxiu i Twitter (@PaulaCrespi_2)

Els esportistes aplaudeixen
l’ajornament dels Jocs Olímpics

Pau Arriaga
SANT ANDREU

El CE Congrés dona 
1.500 euros a la Creu Roja 
El Club Esportiu Congrés
ha volgut posar el seu
granet de sorra per ajudar

una de les entitats que contribu-
eixen a lluitar contra la Covid-19:
la Creu Roja. L’entitat va anunciar
el passat 26 de març que ha fet ar-
ribar un total de 1.500 euros.

En un breu comunicat, el club
va voler remarcar el seu compro-
mís amb les persones que tenen
menys recursos i va mostrar el seu

suport “a tots els treballadors
que estan posant en risc la seva sa-
lut, amb una menció especial per
als serveis sanitaris”, als quals
qualifiquen d’herois.

De la mateixa manera, el CE
Congrés va fer una crida a tots els
pares i mares dels seus jugadors
perquè, en la mesura que els si-
gui possible, col·laborin amb la
Creu Roja o amb altres entitats
que lluiten contra la pandèmia.

La UE Sant Andreu suspèn
l’aniversari del Narcís Sala

La crisi del coronavi-
rus ha afectat de forma
total el món del futbol,

de forma que la UE Sant An-
dreu no només ha vist com s’a-
turaven les competicions, tant
masculines com femenines, sinó
que ha hagut d’aturar tots els ac-
tes previstos pels 50 anys del
Narcís Sala.

El passat diumenge 15 estava
previst que se celebrés un partit
entre exjugadors del club i vete-

rans del Barça, compromís que va
anul·lar-se, de la mateixa mane-
ra que l’exposició sobre la histò-
ria del club que es podia visitar a
la biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra també s’ha interromput.

El club ja sap que fins que les
autoritats sanitàries no donin el
vistiplau, cap competició torna-
rà a posar-se en marxa. En el cas
de la Tercera Divisió, els de Mi-
kel Azparren són tercers i jugarien
el play-off d’ascens a Segona B.
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“Si, com repeteixen els mitjans espanyols,
el Procés constitueix el desafiament més
gran de la història recent d'Espanya i si Ca-
talunya pot posar Espanya de panxa
enlaire, no deu ser que no estem davant
d'una comunitat autònoma més?”, es pre-
gunta el periodista Antoni Bassas al llibre
La nació en portada: El debat de Catalun-
ya i Espanya a la premsa.

Viu en línia

Llibres

La nació en portada
Antoni Bassas

El dramaturg Jordi Casanovas ha posat
en marxa una iniciativa a Twitter perquè
el teatre segueixi viu durant la quaran-
tena. Sota el nom Coronavirus plays, pro-
posa que dramaturgs i dramaturgues es-
criguin monòlegs o escenes de màxim 3
minuts i els pengin a les xarxes, per tal que
actors i actrius puguin compartir vídeos
interpretant aquests textos.

Teatre

Coronavirus plays
Jordi Casanovas

5 Seconds of Summer (5SOS) són la
prova que les boy bands encara funcio-
nen. Els quatre joves australians que in-
tegren la banda van anunciar que esta-
ven treballant en el seu quart àlbum d’es-
tudi, Calm, a principis de l’any passat, però
no ha arribat fins ara. A més, les difícils cir-
cumstàncies actuals han fet que l’estre-
na s’hagi fet en streaming.

Música

La casa de papel és una de les sèries de
Netflix de parla no anglesa més vistes
arreu del món. Des de la seva estrena l’any
2017, el seu èxit ha superat totes les ex-
pectatives i ara, amb la població de mig
planeta confinada, la quarta i última
temporada, que ha d’explicar el final de
la història del Profesor i companyia, pro-
met batre tots els rècords.

Pelis i sèries

La casa de papel
Álex Pina

Calm
5SOS

La Mirada Tàctil
El projecte ‘La Mirada Tàctil’ va ser impulsat per l’Oficina
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l’any
2007, però ara, amb la crisi del coronavirus, ha agafat
una nova dimensió. Per amenitzar el confinament a la
ciutadania, la Diputació proposa cada dia una visita vir-
tual a un dels espais que integren la Xarxa de Museus

Locals. Aquests recorreguts es poden fer sense sortir de
casa gràcies als vídeos del canal de YouTube també ano-
menat ‘La Mirada Tàctil’. Amb tot, és una manera de pro-
moure la cultura de proximitat en aquests temps difícils. 

Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir formen el
grup Tricicle i, després de més de quatre dè-
cades damunt dels escenaris, no necessiten
presentació: són, sens dubte, el trio còmic

més famós de Catalunya. Convertint la mími-
ca en un espectacle de masses, a partir dels
anys 80 van començar a popularitzar gags

que van acabar traspassant fronteres. Ara, la
pandèmia del coronavirus els ha agafat en

un moment molt important de la seva llarga
trajectòria: havien de representar les últimes

funcions de la seva carrera al Teatre Coli-
seum, però, com totes les cites culturals, han
quedat anul·lades. És per això que s’han vol-
gut adaptar a aquesta situació excepcional
penjant les seves obres a YouTube. Van co-
mençar el dia 25 amb Sit i cada setmana 
penjaran un dels seus mítics espectacles.

T R I C I C L EQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser el trio còmic per excel·lència
Van començar fa més de 40 anys

Famosos

Penjar les seves obres a YouTube
Les seves darreres funcions s’han anul·lat pel coronavirus

Els usuaris es desfan en elogis 
La fórmula del Tricicle continua funcionant 

QUÈ HAN FET?

La fitxa

| Disaster Report 4
Els jugadors de Disaster Report 4: Summer Memories hauran de viure un 

terratrèmol de conseqüències devastadores i fer front a tot el caos posterior. 

No t’ho perdis
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EL CONSELL DE LA SETMANAEL CONSELL DE LA SETMANA

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

CONÈIXER

Un cop tinguem clar com són, haurem de seleccionar 
productes que s’adaptin a les seves necessitats

EVITAR

ESCOLLIR

AJUDA PROFESSIONAL

i BELLESA

Quan algú passa per la perruqueria, sovint diem que
s’ha fet un canvi de look, i és que els cabells tenen la
capacitat de modificar l’aspecte d’una persona. Per

això, la salut i l’estètica capil·lars són temes que preocupen a
molta gent.
El pas imprescindible per poder tenir cura dels nostres ca-

bells és conèixer-los bé. Més enllà de les qüestions superfi-
cials -com el color, la llargada o la forma- cal fixar-nos en si
tenen tendència seca o greixosa. I això que vol dir? En el pri-
mer cas, notarem que tenim els cabells febles i sense vida,
mentre que, en el segon, de seguida tindrem la sensació de
tenir-los bruts. Un cop entenguem com és la nostra cabelle-
ra, podrem seleccionar els millors productes i tractaments
per cuidar-los.
Això sí, hi ha elements que cal evitar en qualsevol tipus de

cabells, com ara l’excés de calor (és a dir, l’abús d’assecadors,
planxes de cabell o arrissadors) o de tints i altres productes
químics. A més, si tenim un problema greu que afecta la nos-
tra cabellera, podem acudir a un dermatòleg capil·lar.

Cabells sans, cabells bonics

El primer que cal fer per tenir cura dels nostres cabells 
és conèixer a fons les seves característiques

Les claus

Cal evitar l’abús d’assecadors o planxes de cabell, 
així com l’excés de tints i altres productes químics

Si detectem problemes greus, 
podem acudir a un dermatòleg capil·lar

Viu en línia
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