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a entrenar el 8 de juny

Es reprenen les obres del nou Mercat de Sant Andreu pàg 10

Torna la normalitat
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Carrers sense cotxes, aire net i,
fins i tot, el cant d’alguns ocells.
Aquesta ha estat la imatge de
Barcelona durant dos mesos,
però ha calgut una pandèmia de
terribles conseqüències i un con-
finament estricte de la població
per arribar-hi. Amb la fase 1 de
la desescalada, el primer bri de
normalitat que ha viscut la ciu-
tat, la contaminació ja ha tornat
a nivells d’abans de la crisi.
En aquest context, una quin-

zena d’entitats ha engegat la
campanya ‘Confinem els cotxes.
Recuperem la ciutat’, que ja
compta amb l’adhesió de més de
580 col·lectius i uns 7.300 par-
ticulars. Els impulsors d’aques-

ta iniciativa creuen que “ara és el
moment de canviar el model de
mobilitat, donant prioritat al
vianant, la bicicleta i el transport
públic”, tal com diu María Gar-
cía, portaveu de la Plataforma
per la Qualitat de l’Aire. 
Sobre les mesures que ha

pres l’Ajuntament en aquest sen-
tit –tallar el trànsit en sis eixos de
la ciutat els caps de setmana i
ampliar els carrils bici i bus–,
García les titlla de “tímides” i diu
que, en molts casos, “ja estaven
plantejades”. Per exemple, pel
que fa a l’increment del carril bici
en 21 quilòmetres, assenyala que
“encara no s’ha arribat als 300
quilòmetres que es van prome-
tre en el mandat anterior”. 
En la mateixa línia, Albert

Garcia, d’Amics de la Bici, diu
que “l’Ajuntament ha perdut
una gran oportunitat” per apos-

tar per la bicicleta. Considera que
s’hauria d’haver aprofitat l’ab-
sència de cotxes durant la qua-
rantena per fer-ho i lamenta
que ara, amb el retorn dels ve-
hicles, ha tornat la por als atro-
pellaments i, per tant, s’ha reduït
el nombre de ciclistes.
D’altra banda, la portaveu

de la Plataforma per la Qualitat
de l’Aire recorda que “el trans-
port públic és la columna verte-
bral de la mobilitat d’una ciutat”
i qüestiona el tractament que se
li ha donat aquests dies. “S’han
pres mesures de seguretat per
evitar contagis, però ha fallat la
comunicació per explicar-les a la
gent”, apunta. De fet, creu que
“s’ha incentivat l’ús del vehicle
privat” i tem que a partir d’ara hi
hagi encara més cotxes que
abans. “En realitat, és una qües-
tió de voluntat política”, conclou.

Vianant, bici i transport públic
» La campanya ‘Confinem els cotxes. Recuperem la vida’ aposta per canviar el model de mobilitat
» Uns 580 col·lectius i 7.300 persones s’han adherit a la iniciativa, creada per una quinzena d’entitats

Anna Utiel
BARCELONA

Durant dos mesos, aquesta ha estat la imatge dels carrers de Barcelona. Foto: Marc Lozano/Ajuntament

ECONOMIA4Mentre que les
entitats ecologistes veuen in-
suficients les mesures del con-
sistori per encarar el descon-
finament, Foment del Tre-
ball les critica per tot el con-
trari. “La política i normativa
de mobilitat de l’Ajuntament
de Barcelona constitueix un
obstacle per a la recuperació
econòmica”, afirma la patro-
nal en un manifest conjunt
amb Fepime Catalunya.
En el mateix text, Foment

del Treball critica que el go-
vern d’Ada Colau “basi es-
sencialment la mobilitat” en la
bicicleta, cosa que considera

“poc realista”. La patronal la-
menta que es deixi de banda
“el vehicle privat i compartit”,
que ha de tenir “un paper bà-
sic en la ciutat a conseqüència
dels requeriments i limita-
cions de la mobilitat per la Co-
vid-19”, sobretot tenint en
compte que “el transport pú-
blic s’enfronta a un risc de sa-
turació en veure’s obligat a
portar menys passatgers” per
garantir la distància personal.
Amb tot, el manifest de la

patronal assegura, contun-
dent, que “el que cal és més
seny, pragmatisme i sentit
comú, i menys oportunisme”.

L’altra cara de la moneda: 
la patronal demana “més seny”
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Salvar Madrid

Aquests dies passats, un grup d’inves-
tigadors de l’Institut de Física Inter-
disciplinària i Sistemes Complexos del
CSIC ha fet públic un informe amb una
conclusió contundent: el 76% de la
mortalitat durant el pic de la Covid-19
va tenir una relació directa amb la mo-
bilitat generada entre Madrid i les altres
províncies.
Es pot dir que, tenint en compte el

focus detectat a la capital i
les mesures (no) preses per
combatre’l, la propagació
de l’epidèmia cap a la resta
del territori va caure pel seu
propi pes. Durant aquells
dies previs al pic, la gent va
continuar tenint permís per
anar i tornar de Madrid, i d’aquesta ma-
nera el virus es va fer fort i infinit. Es va
crear, tal com en diuen els investigadors,
un efecte multillavor. I la pandèmia va
passar a ser incontrolable a Espanya.
Algú pot pensar que fer qualsevol crí-

tica ara és avantatgista, perquè ara se sa-
ben més coses del virus que abans, com
molt assenyadament apuntava l’altre dia
el ministre Salvador Illa. Però, en aquest

cas concret, la crítica està més que jus-
tificada. I no només la crítica, sinó
també la denúncia d’un sistema de
prioritats que ha acabat condemnant tot
un país.
Perquè llavors ja hi va haver moltes

veus científiques que van reclamar que
es tanqués Madrid. Llavors ja es comp-
tava amb prou dades i prou experièn-
cia global per preveure una tendència

que després s’ha confirmat. I, tot i això,
es va posar per davant de tot la força
moral de Madrid, la seva capitalitat i el
seu prestigi nacional i econòmic. El que
importava, per sobre de tot, era salvar
Madrid. Però no les seves persones, sinó
el concepte. El que significa Madrid per
a l’Estat.
I amb aquesta actitud incompren-

sible (o comprensible des d’un punt de

vista purament nacionalista i/o cen-
tralista) s’ha contribuït decisivament
a empitjorar la situació. ¿Per què se’n
parla tan poc, d’una decisió pèssima
que es pren deliberadament per mo-
tius ideològics i no científics? ¿Com pot
ser que estiguem tolerant -per enèsi-
ma vegada- que el govern de l’Estat
prioritzi sempre els seus símbols per
davant dels seus ciutadans? ¿Per què

ho vam deixar passar fa
mesos, per exemple, amb
les protestes post-sentèn-
cia, i ho estem deixant pas-
sar ara amb una terrible
emergència sanitària?
Em sorprèn tot el que

amb els anys hem arribat a
acceptar. I em fascina que hàgim ar-
ribat a acceptar-li també a un govern
pretesament progressista format per
PSOE i Podemos. Potser aquesta és la
nova normalitat que ens havien anun-
ciat: ser capaços d’assumir-ho i rela-
tivitzar-ho absolutament tot, fins i
tot la més vil de les polítiques, fins i tot
per part de qui prometia ser l’última
oportunitat per combatre-les.

El que importava era salvar Madrid, però
no les seves persones, sinó el concepte. 

El que significa Madrid per a l’Estat

Pregunta: Hi ha racis-
me a Lleida? Keita Bal-

dé, futbolista catalano-
senegalès del Mònaco, s’ha ofert a pa-
gar l’allotjament dels seus compatrio-
tes que estan al carrer. Hem parlat
amb totes les places hoteleres i edifi-
cis de la ciutat fent ofertes i quasi tots
han dit que NO! Racisme a Lleida?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Filtrar un “off the re-
cord” es quebrantar

una de las reglas de oro
del periodismo. Su efecto se extiende
como una ola expansiva para la pro-
fesión, socavando la confianza de nu-
estras fuentes. Necesitamos un código
deontológico común que penalice es-
tas prácticas con dureza.

@bcarrebravo

Si compares qualsevol
repressió amb la que

vas patir tu, i a més amb
condescendència, és que de ben segur
alguns altres n’havien patit més i pitjors
abans, i et recordaran que tu tampoc
hi eres. Qui hi ha sigut sempre no sol
ser tan arrogant ni es creu que tot co-
mençà amb ell.

George Floyd és la cin-
quena víctima mortal

de la policia de Minnea-
polis en els darrers dos anys. Només en
un dels cinc casos fins ara hi ha hagut
conseqüències penals: en el cas que el
policia era negre i la víctima blanca. En
la resta de víctimes negres: zero con-
seqüències.

@AlbertLloreta@Miquel_R@Nogay_13

Els semàfors

Adif
Adif ha anunciat la licitació de les obres
de la nova estació de Sant Andreu Com-

tal, una infraestructura llargament reivin-
dicada pels veïns. Caldrà veure si, després
d’anys d’espera, aquesta vegada es com-

pleixen tots els terminis promesos. 
pàgina 6

Pròsper Puig
El president de l’Eix Comercial de Sant
Andreu ha afirmat, en declaracions a

aquest periòdic, que un dels papers que
haurà de fer ara el comerç local és el de
“coixí social”. Puig reivindica les boti-
gues de barri per afrontar l’actual crisi. 

pàgina 10

Ajuntament
Els dos últims caps de setmana de maig
els veïns van poder gaudir d’una rambla
Fabra i Puig sense cotxes. La mesura se-
guirà vigent tot aquest mes de juny amb
la voluntat de fer més segur el desconfi-

nament progressiu de la població. 
pàgina 6
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Solidaritat veïnal per repartir
aliments als més necessitats1

2
La UE Sant Andreu ja coneix
el sistema del ‘play-off’ d’ascens

57 morts a la Casa Asil des 
que va començar la pandèmia

Per un canvi de paradigma: el moviment
veïnal i el turisme que vindrà

Adjudicades les obres de la nova 
estació de Sant Andreu Comtal
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Les claus

Las muertes de Quique Jorba y
Quim Lecina han sido un golpe
para quienes trabajamos en cine
y teatro en Catalunya.
Además, han eclipsado la de

un referente para todas y todos
los que, en algún momento, es-
tudiamos o nos interesó el arte:
Christo.
Hoy en día entendemos el

Land Art desde un punto de vista
esteticista y naíf, pero hubo un
principio formal, un tiempo en el
que el minimalismo ocupó la na-
turaleza, mostrando el contraste
entre esta y la obra humana. (Para
mí, el gran referente, por encima
de Goldsworthy o Long, siempre
será Robert Smithson, porque su
obra hablaba también de la con-
dición de mierda de los humanos
frente a la creación natural).
Sin embargo, Christo supo

darle un tono feliz a su obra, una
visión optimista. Verlo crear esas
macro piezas, envolver edificios
enteros, o bosques, te hacía pen-
sar que el ser humano también es
capaz de conseguir logros bue-
nos o bellos, que una persona
puede mover montañas, al me-
nos estéticamente hablando.
Su biografía contaba, en al-

gún sitio, que siendo estudiante
en Rusia lo llevaban a crear obras
en el paisaje por donde pasaban
los trenes, para que quienes via-
jaban, encontraran un entorno
más bello.
Y, de alguna manera, eso es lo

que siguió haciendo toda su vida.

Gracias
per Mani Martínez

Més ones
per Xavier Graset

Amb tants dies tancats a casa,
l’afany de buscar novetats es
barreja amb la necessitat de re-
cuperar carrers i espais habi-
tuals a les nostres vides. A
Barcelona, l’obertura de la lli-
breria Ona és una autèntica
festa per als sentits. Mil metres
quadrats de llibreria, que s’a-
fegeixen, en el cas del carrer de
Pau Claris, als de Laie, davant
per davant, i Documenta, uns
quants números més amunt.
Ona impressiona, podria ser
un lema, per bé que ells han
optat sàviament per “Una llen-
gua, mil lectures”.
Cinquanta mil exemplars,

només en català, com ja pas-
sava a la primera Ona de Gran
Via a tocar d’Edigsa, i a l’Ona
que ha mantingut la flama a
Gràcia. Aquesta Ona val la vi-
sita per la càrrega de moral que
retorna a l’encuriosit compra-
dor. Per triar i remenar, i per
trobar llibres fora de catàleg.
Impressionen les rastelleres
de col·leccions de l’A Tot Vent,
fins a la MOLC. 
Passejar la vista per aquests

àmbits, repartits en dos pi-
sos, amb les peces d’art com
uns més de la vintena de tre-
balladors de la casa. Amb
aquest molinet de llibres que
ha creat Alicia Martín a l’en-
trada, o aquest nus, aquesta
abraçada pneumàtica gegan-
tina de Guillermo Basagoiti
que gravita, amb Bob Dylan, o

Damien Hirst. O amb aquest
Guernica a l’estil de Pollock
que omple la Bookeria, el racó
de llegir amb 16.000 llibres de
segona mà per consultar. I
amb espai de projeccions i
contacontes a l’àrea infantil, i
amb dos espais singulars per a
incunables i primeres edicions.
Impressiona, ara que les lli-
breries tornen a estar obertes,
a banda de la xarxa, l’aposta
empresarial de Tatxo Benet.
Gran col·leccionista, ja va fer el
gest de salvar de la crema
d’Arco la peça Presos políticos
de Santiago Sierra, i aquí com-
bina la passió de l’art amb la
dels llibres. L’esperit dels pio-
ners el manté Montserrat Úbe-
da, la directora de la llibreria,
filla d’un dels fundadors i me-
mòria viva que recorda molts
moments, com l’escena de Rai-
mon dedicant un disc a l’abat
Escarré. 
Busco si entre els llibres de

fa uns anys hi ha La lluna de
Nissan, de l’exconseller Joan
Maria Pujals. És la lluna que
marca la Pasqua, i el dia 1 va
ser Pasqua Granada, per bé
que la crisi de l’automobilísti-
ca del mateix nom ha estat com
una bufetada, trenca la vida de
tantes famílies, que necessita-
rem moltes iniciatives ambi-
cioses, com la de l’Ona, per
anar redreçant-nos.

Publicat a El Punt Avui

Les millors
perles

El dibuix que Pilarín Bayés ha publicat a Instagram en suport al
moviment #BlackLivesMatterha rebut centenars de crítiques
d’usuaris d’arreu del món que hi veuen racisme. Hi apareix un

atleta negre caricaturitzat que du una samarreta amb un 44, molt
semblant al símbol de les SS. De bones intencions, l’infern n’és ple.

L’spam constant que els fans del K-Pop (pop sud-coreà) fan
a les xarxes no podia ser sempre dolent. Aquest cop, en-
viant vídeos dels seus ídols de forma massiva, han bloque-

jat l’aplicació que la policia de Dallas havia habilitat per denun-
ciar els manifestants contra el racisme i la brutalitat policial.

La fama de lladres que tenen els micos potser està justificada.
Recentment, un grup d’aquests animals ha entrat al Meerut
Medical College (un laboratori de l’Índia), ha atacat un tècnic

que hi treballava i ha robat les mostres de sang de quatre pacients
de coronavirus que estaven rebent tractament.

500 persones van participar en un macrobotellónorganit-
zat a Tomelloso, un dels municipis de Castella-La Manxa
més afectats per la pandèmia del coronavirus. Aquesta

població està en fase 1, de manera que no es poden celebrar
reunions de més de 10 persones. Els números no quadren.

Superar el coronavirus amb ni més ni menys que 103 anys s’ha
de celebrar, i Jennie Stejna ho tenia clar. Per això, quan va rebre
l’alta hospitalària després de recuperar-se de la Covid-19, va

demanar que li portessin una cervesa ben fresqueta i se la va pren-
dre sense aixecar-se del llit. Una celebració de la vida en tota regla.

A les xarxes

@CCotaina: Un altre assassinat masclista
a Esplugues. Ja són 20 les dones assassi-
nades aquest 2020. No pararem fins que
s’acabi aquesta violència cap a les dones. 

@JordiBoni_0: Ens posem tots les mans
al cap amb el que està passant als Estats
Units, però de racisme en tenim també a
Lleida amb els temporers.

#BlackLivesMatter #ViolènciaMasclista

@jordimunozm: Permetre només l’exhi-
bició de simbologia oficial no és “neutrali-
tat de l’espai públic”, sinó monopoli de l’es-
pai públic per a la ideologia dominant.

#BanderesNoOficials
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INFRAESTRUCTURES4Adif ha
adjudicat les obres de la nova es-
tació de Sant Andreu Comtal per
un valor de 6,3 milions d’euros.
Està previst que la construcció de
l’estació duri 11 mesos. El nou edi-
fici farà 700 metres quadrats i
també es faran dues andanes al ni-
vell inferior, nous accessos i s’ur-
banitzarà tot l’entorn.
La nova estació estarà inte-

grada en el futur parc lineal Sant
Andreu-La Sagrera i s’hi podrà ac-
cedir des de l’actual passarel·la,
que es rehabilitarà, com des del
Parc de la Maquinista a través del
carrer Sant Adrià. Serà totalment
accessible i tindrà dues escales
mecàniques i dos ascensors, a
banda d’escales normals.

SEGUIMENT VEÏNAL
Cal recordar que la construcció
d’aquesta nova estació és una de
les grans reivindicacions de les en-
titats veïnals des de fa molts anys.
De fet, un cop a l’any, de forma

simbòlica, un grup de veïns ocu-
pen l’estació per denunciar l’en-
darreriment del nou edifici.
Ara, des de l’Associació de

Veïns i Veïnes de Sant Andreu de
Palomar tenen molt clar que
hauran d’estar pendents de com
avança tot el procés. És per això
que crearan una comissió de

seguiment de les obres per pres-
sionar per tal que aquesta vega-
da no hi hagi problemes. I és que
ara fa gairebé un any Adif va res-
cindir el contracte a la cons-
tructora que estava començant la
nova estació després de detectar
irregularitats en les obres de
l’AVE a la Sagrera.

Una imatge virtual de la futura estació. Foto: Adif

Les obres de la nova estació de
Sant Andreu Comtal, més a prop
» Adif ja ha adjudicat la construcció de la nova i esperada estació

» Les obres duraran uns 11 mesos i el cost serà de 6,3 milions d’euros

Tensió a la Trinitat Vella entre
alguns veïns i joves migrants
SOCIETAT4El barri de la Trini-
tat Vella va viure moments de
tensió a mitjans i finals de maig
a causa d’un conflicte obert en-
tre diferents veïns de la zona i un
grup de joves migrants que ocu-
pen una casa del carrer del Turó.
El conflicte va començar

quan diferents veïns van acusar
els joves de ser els responsables
d’alguns robatoris i d’intimi-
dacions. Entre el 22 i el 26 de
maig l’ambient es va enveri-
nar. Aquells dies hi va haver dis-
cussions i protestes, que poste-

riorment van acabar amb ame-
naces de cremar la casa on hi ha
els joves. Això va provocar que
els Mossos d’Esquadra refor-
cessin la seguretat a la zona
per evitar mals majors.
Per la seva banda, des de la

Xarxa de Suport Mutu de la Tri-
nitat Vella han acusat de racis-
me els veïns que van intentar
atacar la casa que ocupen els jo-
ves. “El que està passant és molt
greu. Linxament públic violent
i els han intentat cremar la casa”,
van afirmar des de la xarxa.

MOBILITAT4Els veïns de Sant
Andreu van gaudir durant els
dos últims caps de setmana de
maig d’un paisatge molt diferent
a la rambla Fabra i Puig i Onze de
Setembre. I és que l’avinguda va
estar tallada als cotxes, en el marc
de la decisió presa per l’Ajunta-
ment de tallar al trànsit diferents
artèries de la ciutat per fer més se-
gur el desconfinament ciutadà. 
La situació serà la mateixa du-

rant tots els caps de setmana de
juny, mentre que a partir de lla-

vors, si res no canvia, tornarà la si-
tuació d’abans. Durant aquests
dos caps de setmana la imatge ha-
bitual va ser la de molts veïns pas-
sejant i ocupant uns espais o nor-
malment hi ha cotxes. El tram que
es talla als cotxes durant els caps
de setmana va del carrer Tajo al
carrer Segre, i de fet és el més llarg
de tots els trams sense cotxes de
la ciutat, ja que fa 2,8 quilòmetres.
Segons va explicar la tinenta

d’alcaldia de Mobilitat, Janet
Sanz, es tracta d’una iniciativa per

crear “itineraris segurs” en espais
“de gran afluència” perquè via-
nants i bicicletes guanyin espai
durant la desescalada.  
El consistori  també va tenir

en compte que fossin espais re-
partits per tota la ciutat i que per-
metin formar llargs recorreguts
o itineraris. Els altres talls són a
la Via Laietana (Ciutat Vella), a
Creu Coberta (Sants-Montjuïc),
a Gran de Gràcia (Gràcia) i a Pi
i Margall i el passeig de Sant Joan
(Gràcia i Eixample).

La tensió va ser molt palpable durant dies. Foto: Twitter (@MutuXarxa)

Menys cotxes a Fabra i Puig

Reforma de la Meridiana | Es manté el calendari
La regidora Lucía Martín va confirmar, durant la darrera sessió telemàtica cele-
brada amb diferents representants veïnals, que la reforma de la Meridiana no

patirà les futures retallades que l’Ajuntament haurà d’aplicar al seu pressupost.
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa una sèrie d’ajuts per pal·liar les
afectacions econòmiques deri-
vades de la Covid-19. Són des-
comptes en el consum de la llar,
ajudes per als treballadors, ajudes
en l’economia familiar i en habi-
tatge i també destinades a em-
preses i autònoms. En tots els
casos, l’objectiu és ajudar els ciu-
tadans a alleugerir els efectes
econòmics de la crisi. 

AJUTS DE CONSUM
Pel que fa als ajuts en el consum,
el Govern ofereix descomptes
d’entre el 25 i el 40% en la factu-
ra de la llum. També es garantei-
xen descomptes en la factura de
l’aigua, de fins a la meitat per a to-
tes les llars, durant els mesos
d’abril i maig. I es dona una mo-
ratòria en el tall del telèfon i In-
ternet: durant l'estat d'alarma
les empreses de telecomunica-
cions no poden tallar el submi-
nistrament per impagament de
cap dels dos serveis.

AJUTS PER ALS TREBALLADORS
Respecte als treballadors, els ar-
tistes que formin part del Règim
General d’Artistes en espectacles
públics rebran una ajuda de 776
euros durant mig any. També hi
haurà una ajuda mensual per a les
treballadores de la llar que hagin
reduït la seva jornada a causa
del coronavirus o hagin perdut
tots els ingressos, sempre que
estiguessin donades d’alta d’a-
quest règim especial abans de
l'estat d'alarma. 

Els empleats afectats per un
ERTO, d’altra banda, no caldrà que
s’inscriguin a l’atur, i aquelles per-
sones que hagin acabat el seu
contracte temporal -de com a mí-
nim dos mesos de durada- durant
l’estat d’alarma rebran una pres-
tació puntual de 430 euros. Tam-
bé hi haurà ajuts per a aquelles
persones que han de cuidar d’un
familiar i, per tant, es vegin obli-
gades a reduir la seva jornada la-
boral. En aquest cas, caldrà de-
manar la prestació a l’empresa.

AJUTS PER A L’ECONOMIA 
PERSONAL I FAMILIAR
Sobre els ajuts en l'economia fa-
miliar, es podran ajornar els prés-
tecs i les targetes de crèdit durant
tres mesos, sempre que els in-
gressos hagin disminuït de forma
dràstica a conseqüència de la cri-
si sanitària. De la mateixa mane-
ra, s’allarga dos mesos el termini
per pagar l’impost sobre succes-
sions, a partir de la finalització de
l’estat d’alarma. Finalment, si se
sol·licita, una part dels plans de
pensions es pot reemborsar du-
rant el període de mig any.

AJUTS D’HABITATGE
La Generalitat de Catalunya, a tra-
vés de la Secretaria d’Hàbitat Urbà
i Territori, ha convocat una línia d’a-
juts al lloguer de l’habitatge ha-
bitual de 14,5 milions d’euros. Al-
guns dels requisits són: estar a l’a-
tur, haver patit un ERTO o una re-
tallada de sou per la Covid-19 o te-
nir un topall de renda familiar i un
lloguer no superior a 900 euros.

L’ajut es pot concedir per un mà-
xim de 6 mensualitats de la renda
de lloguer, des d’abril a setembre de
l’any 2020, i per un import màxim
mensual que varia -de 350 a 750 eu-
ros- segons la demarcació geogrà-
fica on s’ubica l’habitatge.

A més, els contractes de llo-
guer que acabin durant l’estat
d’alarma es podran allargar mig
any i amb les mateixes condi-
cions. També hi haurà una mora-
tòria de tres mesos en el pagament
de la hipoteca. 

MORATÒRIA DELS 
DESNONAMENTS
Mentre duri l’estat d’alarma, d’altra
banda, es podrà aturar un desno-
nament, sempre que es tracti de
persones vulnerables i sense al-
ternativa d'un altre habitatge.
També s’ajudarà amb el pagament
del lloguer a les persones grans i les
dones víctimes de violència mas-
clista. Així mateix, s’ajornarà el pa-
gament del lloguer dels pisos i
locals comercials del parc d’habi-

tatges públics de la Generalitat.
També s’oferiran microcrèdits al 0%
d'interès perquè petits propietaris
puguin pagar el lloguer.

AJUTS A EMPRESES 
I AUTÒNOMS
Per acabar, les empreses i els au-
tònoms també tindran els seus
propis ajuts, en funció del sector.
Podran rebre diferents subsidis,
subvencions i prestacions, amb
l’objectiu de mantenir tots els
llocs de treball, així com crèdits i
préstecs, i podran ajornar tributs
i el lloguer dels seus negocis.
També tindran descomptes sobre
la gestió dels residus. Podran
acollir-se, entre altres bonifica-
cions, a una reducció en el paga-
ment fraccionat de l'IRPF i de la
quota trimestral de l’IVA.

Ajuts contra el coronavirus
perquèningúquedienrere
» La Generalitat ofereix ajudes a particulars i empreses per alleugerir l’impacte econòmic de la Covid-19

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Fotos: Arxiu (ACN)

Pàgines especials

Tots els ajuts es poden 
consultar al web: 

activem.gencat.cat
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L’últim recompte de la Fundació Arrels xifra en 1.239 les persones que dormen al carrer

Un problema que no minva
POBRESA/ Cada any, pels volts del mes de
maig, voluntaris de la Fundació Arrels recor-
ren els carrers de la ciutat per tal de saber
amb certesa quantes persones dormen al
carrer als diferents barris. En aquest 2020, en
plena pandèmia, les darreres xifres publica-
des per l’entitat parlen de 1.239 casos.

Des d’Arrels expliquen que aquesta
xifra és “similar a la de l’any passat”, tot i que
el que ha canviat radicalment és el context;
de fet, a causa del coronavirus, l’Ajunta-
ment va habilitar més de 600 places d’e-
mergència (un remei temporal, segons la
fundació) per poder oferir un sostre a ga-
irebé la meitat d’aquestes persones, tot i
que la problemàtica està lluny de millorar
ni de tenir una solució.

De fet, dies després de fer aquest re-
compte, Arrels es feia preguntes com “quan-
tes persones viuen als carrers de Barcelona
en el context d’estat d’alarma per la Covid-
19?”, “quantes persones sense llar no s’han
pogut confinar als recursos d’emergència
públics que s’han habilitat?” o “el fet que
hagin tancat menjadors socials i serveis de
dutxa i que n’hagin obert altres ha provocat
que les persones que viuen al carrer s’ub-
iquin d’una manera diferent?”. 

Ells mateixos, d’alguna manera, es res-
ponen assegurant que el recompte és
només “la punta de l’iceberg de tota una re-
alitat d’exclusió a la ciutat” i asseguren que
l’estat d’alarma ha servit per confirmar una
intuïció que tenien: no només ha servit per
fer-les encara més visibles (perquè els car-
rers, especialment durant els mesos de març
i abril, estaven buits com no havia passat
mai) “sinó que descobreix que altres perso-

nes que tenien un sostre han vist com els
seus fils s’han trencat”.

79% DE CASOS EN QUATRE DISTRICTES
Si la mirada s’acota, hi ha una dada molt sig-
nificativa: el 79% d’aquestes persones es
concentren en quatre districtes: Ciutat Vella,
Sants-Montjuïc, l’Eixample i Sant Martí. Ciu-
tat Vella es manté com el districte que acull
més persones vivint al carrer, però el nom-
bre de persones ha disminuït respecte de
l’any passat. A l’Eixample també han trobat

menys persones que anys anteriors. A Sants-
Montjuïc i Sant Martí, el percentatge de per-
sones vivint al carrer ha incrementat i ara
acullen el 20% i 18%, respectivament, de les
persones que viuen al ras.

“REPENSAR EL MODEL”
Per això, Arrels insta les institucions a re-
pensar el model, amb tres grans propostes:
que l’habitatge s’abordi amb una perspec-
tiva que vagi més enllà dels recursos d’e-
mergència temporals, que els recursos
s’adaptin a les persones (i no a l’inrevés) i
anar més enllà de centres i albergs i fer tre-
ball conjunt amb totes les administracions.

RECONEIXEMENT/Parlar de Maria Salvo significa fer-ho
d’una lluitadora antifranquista i d’una dona comprome-
sa i supervivent. La sabadellenca (però establerta a la ciu-
tat des de fa anys) va complir 100 anys el passat 27 de maig
i en els dies posteriors va rebre dos homenatges per ha-
ver arribat a aquesta xifra.

L’Ajuntament i l’Ateneu Memòria Popular van voler re-
cordar la seva importància i els seus anys d’activisme. Per
culpa de la situació del coronavirus, aquest reconeixement
del dia del seu aniversari va haver de fer-se per videocon-
ferència. L’acte va incloure també una xerrada amb el ca-
tedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Bar-
celona, Ricard Vinyes, i el periodista de Crític Sergi Picazo,
que van reflexionar sobre la figura de Salvo i d’altres do-
nes que també van lluitar durant la dictadura.

Aquest institucional, però, no va ser l’únic homenat-
ge que va rebre Salvo. L’endemà, i també per via telemàtica,
l’Associació Catalana d’ex presos polítics del franquisme
va voler recordar la seva importància i durant la seva in-
tervenció, el president de l’entitat, Carles Vallejo, va dir-
li que és “un referent”. En aquest segon acte també van
participar la catedràtica, filòloga i política Eulàlia Vintró,
el sociòleg Domènec Martínez i l’estudiant i representant
de Confluència Jove Anna Winkelmann.

Dos homenatges per a la centenària
lluitadora antifranquista Maria Salvo MOBILITAT/ A finals del mes passat es va conèixer l’ad-

judicació de les obres per construir la nova estació de tren
de Sant Andreu Comtal, una de les grans reivindicacions
de les entitats veïnals des de fa molts anys. La nova estació
tindrà un cost de 6,3 milions d’euros i farà que s’urbanit-
zi també tot l’entorn del nou edifici.

Està previst que la construcció duri 11 mesos (la data
d’inici encara no està fixada), però des de l’Associació de
Veïns de Sant Andreu de Palomar ja han avisat que tenen
previst crear una comissió de seguiment per controlar que
els terminis es compleixin.

El seu president, Santi Serra, va explicar a Betevé que
el canvi d’estació és “una notícia positiva” però que de to-
tes maneres volen estar a sobre del procés de construc-
ció “perquè si les coses es fan a la seva manera (referint-
se a Adif) no funcionen prou bé“.

Controlaran les obres 
de Sant Andreu Comtal

veïns en línia

Ciutat Vella, Sants-
Montjuïc, l'Eixample i
Sant Martí acullen el
79% dels casos
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CONTAMINACIÓ/ A finals del mes
passat, l’Assemblea de Vallcarca va
publicar un comunicat lamen-
tant que la decisió de l’Ajuntament
de restringir el trànsit de vehicles
privats durant els caps de setma-
na en diferents punts de la ciutat
no s’apliqui també al seu barri.

De fet, el passat 29 de maig
van manifestar-se per reclamar
que aquest barri del districte de
Gràcia passi a formar part també
dels espais sense cotxes i motos
durant aquest mes. L’associació
considera que l’Ajuntament “obli-
da sistemàticament el barri”, però
diu que malgrat estar-hi acostu-
mats, no volen permetre que això
torni a passar.

Vallcarca vol que es
limiti el trànsit els
caps de setmana

SOCIETAT/ El Consell d’Associacions de
Barcelona, Lafede.cat-Organitzacions per
a la justícia global i la Federació d’Associa-
cions de Veïnes i Veïns de Barcelona
(FAVB) han valorat positivament la posada
en marxa del Pacte per Barcelona (els trà-
mits del qual van arrencar el mes d’abril,
amb la constitució de la mesa, i que hau-
ria de formalitzar-se el mes que ve), tot i
que han sol·licitat una major presència de
les entitats socials en la seva elaboració.

En un comunicat conjunt publicat el
mes passat, les entitats van mostrar-se sa-
tisfetes per l’acord de les forces polítiques
que permetrà sumar esforços per a la re-
construcció i la lluita contra la crisi post-
coronavirus que ja comença a veure’s,
però van apuntar també que veuen ne-

cessària la creació “d’un espai de treball
transversal que sigui àgil i col·laboratiu
per treballar en la defensa dels drets bà-
sics de les persones”.

Les entitats consideren que malgrat
que actualment hi ha una cinquantena
d’organitzacions que treballen en la con-
fecció del Pacte per Barcelona, hi ha una
àmplia representació de l’àmbit econòmic
i de la mateixa administració i troben a fal-
tar-hi “organitzacions de la ciutat que tre-
ballen aspectes de salut, mediambientals
i socials que ajudarien a trobar solucions”.
En aquest sentit, volen que s’hi puguin in-
corporar altres entitats significatives que
treballen a la ciutat, com a mínim les enti-
tats membres del Consell de Ciutat que hi
estiguin disposades.

Demanen que el Pacte per Barcelona
inclogui més entitats socials

SALUT/ “L'epidèmia de la Covid-
19 i l’arribada de l'estiu han agreu-
jat la situació. Manifesto, com a
president del Col·legi de Metges
de Barcelona, la meva preocupa-
ció per les condicions dels espais
del CAP Gòtic i del CAP Sant Joan,
que fan inviable l'assistència a
molt curt termini.” Així de con-
tundent es mostrava, a finals del
mes passat, Jaume Padrós en una
piulada al seu perfil personal de
Twitter.

Des de fa anys, sanitaris i veïns
han denunciat que estan des-
bordats i que la situació actual,
amb les restriccions pel corona-
virus, és límit. Reclamen un trasllat
urgent a instal·lacions més grans.

Crit d’alerta per la
situació precària
del CAP del Gòtic

PATRIMONI/ “Història de la Bor-
deta”, “Sóc de Canyelles”, “La peli
del Raval” i “El barri s’ha de de-
fensar”. Aquestes són algunes de
les peces, centrades en barris de
la ciutat, que ja es poden veure en
el nou espai de La Veïnal TV.

Aquesta televisió comunitària
ha aprofitat el confinament pro-
vocat per la pandèmia del coro-
navirus per accelerar el seu des-
plegament. Després que durant
el mes de març el projecte es po-
sés en marxa amb una versió
beta, en els mesos posteriors ha
anat prenent molta més entitat,
ordenant els continguts en sec-
cions com  Art i cultura i Curtme-
tratge social, entre altres.

Nou espai a 
La Veïnal TV amb la
memòria dels barris

veïns en línia

La Plataforma Gestió Ciutadana vol
“prioritzar el que és imprescindible”

ASSOCIACIONISME/ “Arran de
l’emergència sanitària i socioeco-
nòmica de la Covid-19 i les conse-
qüents mesures de confinament,
hem vist com a l’hora de destriar
entre allò imprescindible i allò
prescindible han de prevaldre les
necessitats i condicionals vitals
que sostenen i reprodueixen la
vida”. D’aquesta manera es podria
resumir els continguts que es van
abordar durant la darrera assem-
blea virtual de la Plataforma de
Gestió Ciutadana (PGC).

Les 31 associacions i entitats
que constitueixen la Plataforma
(entre les quals hi ha la Coordina-
dora Entitats de Poblenou, el Bidó
de Nou Barris, la Plataforma El
Borsí per al Barri i el Secretariat
d’entitats de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta, entre altres) van apro-
var un document de quatre punts
que recull les reflexions de la tro-
bada i que vol “valorar la tasca
que desenvolupem als nostres
llocs i espais a primera línia, amb
vocació comunitària, per esdeve-
nir infraestructures al servei de la
població”.

El primer d’aquests aborda
l’impacte de la pandèmia i intenta
fer un diagnòstic de la crisi que
se’n derivarà. Les entitats creuen
que en aquests moments “cal
posar per sobre de tot les neces-
sitats i condicionals vitals que sos-
tenen i reprodueixen la vida”,
“potenciar una nova economia
social i solidària” i “reforçar les ini-
ciatives de solidaritat i suport
mutu”, com és el cas de les xarxes
que es van crear setmanes enrere
als diferents barris.

La PGC incideix també en les
necessitats de la gestió ciutadana.
En aquest àmbit, diuen que ente-
nen la cultura com “un dret i una
funció essencial bàsica a preser-
var i garantir” i reclamen “reconèi-
xer la tasca dels projectes de
proximitat”. Aquestes iniciatives,
segons la PGC, “són arrelats i els
adequats a allò que necessiten les
persones i els seus entorns”.

En el tercer punt del docu-
ment, les entitats fan una sèrie de
peticions concretes a l’Ajunta-
ment, com són “el compromís de
garantir el model de gestió ciuta-

dana”, que els projectes de proxi-
mitat siguin considerats per les
institucions en la creació de solu-
cions per als barris, garantir la via-
bilitat de la PGC i “adquirir un
compromís amb la cultura basat
en la lògica público-cooperativa-
comunitària, de base”.

Per últim, la PGC considera bà-
sica la necessitat de cooperar entre
els diferents agents socials. En
aquest sentit, diuen que cal treba-
llar de forma conjunta per ser capa-
ços “d’articular i ampliar un espai
comú en què expressem conjunta-
ment les necessitats compartides i
les reivindicacions transversals”.

Les entitats volen
reconeixement 
per als projectes
de proximitat
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Comerç

Pròsper Puig: “El comerç 
ara farà de coixí social”

CORONAVIRUS4El president
de l’Eix Comercial Sant An-
dreu i vicepresident de la Fun-
dació Barcelona Comerç, Pròs-
per Puig, considera que, en
l’escenari de crisi que ja està
deixant el coronavirus, el petit
comerç també li tocarà fer de
“coixí social”. “Nosaltres som
molt més que un servei de
compra i venda. També som
veïns i ens ajudem. No hem de
crear cap relat perquè ja el te-
nim”, afegeix.
Puig, en declaracions a Línia

Sant Andreu, també explica

que  durant els dies que els co-
merços van haver d’estar tan-
cats es van reforçar els vincles
entre els comerciants perquè es
va arribar a la conclusió “que
només ens tenim a nosatlres”. 
Al mateix temps, el presi-

dent de l’Eix Comercial Sant
Andreu també considera que
l’augment de les compres digi-
tals pot acabar beneficiant el pe-
tit comerç. “Hi ha comerços
que s’han posat les piles amb el
tema digital i d’aquesta situació
en podem sortir més ben posi-
cionats”,conclou. 

MERCATS4L’octubre de l’any
passat es van posar en marxa,
després de diversos retards
acumulats, les obres del nou
Mercat de Sant Andreu. La
pandèmia del coronavirus,
però, va provocar la seva atu-
rada i ara, gairebé tres mesos
després, s’han pogut reprendre.
Això suposarà que els càl-

culs que preveien acabar les
obres a finals d’any i que el nou
equipament obrís a principis
del 2021 quedin en paper mu-
llat. El pressupost per al nou
mercat és de vuit milions d’eu-
ros i contempla un projecte
que s’adapti a la plaça Merca-

dal i el seu entorn. L’edifici
serà integrat i transparent per
tal que es complementi amb el

seu exterior. Tindrà dues plan-
tes (planta baixa i soterrani) i la
distribució serà la següent: a la
planta baixa hi haurà l’espai de
venda amb un total de 21 pa-
rades, mentre que al soterrani
hi haurà tots els espais relacio-
nats amb la logística. 
D’altra banda, es farà un

altre edifici molt més petit on hi

haurà un total de cinc parades
no alimentàries, oficines i una
sala d’actes.
El passat mes d’octubre,

amb l’inici de les obres, des de
l’Ajuntament van remarcar
que es tracta d’una “obra es-
perada i necessària que també
servirà com a motor per al co-
merç de l’entorn”.

Les màquines tornen a treballar. Foto: Twitter (@StAndreuEnComu)

Es reprenen les obres del nou
Mercat de Sant Andreu

Les obres es van posar
en marxa l’octubre de
l’any passat després
d’acumular retards

Mercats | La venda digital es multiplica per 10
A causa de la pandèmia del coronavirus, els mercats de la ciutat han multipli-
cat per 10 les seves vendes digitals a través de plataformes en línia o també 
per telèfon. Això també ha provocat que baixin les compres presencials.
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Natació | Nedadors del CN Sant Andreu tornen a entrenar al CAR
“He sentit una alegria enorme quan he pogut saltar a la piscina”. Així resumia, el passat 18 de maig,
les seves sensacions Jessica Vall després de la primera sessió d’entrenament al CAR. L’hortenca i els
seus companys Lidón Muñoz, Albert Escrits i África Zamorano, van poder recuperar la normalitat.

Falta el vistiplau de les autoritats
sanitàries del govern espanyol,
però si no hi ha un daltabaix, du-
rant la tarda del pròxim dilluns
8 el primer equip de la Unió Es-
portiva Sant Andreu podrà tor-
nar als entrenaments al Narcís
Sala. El conjunt quadribarrat ja
coneix molts dels detalls del seu
futur esportiu immediat, amb
la disputa del play-offd’ascens a
Segona B, objectiu que el club
perseguia des de fa algunes tem-
porades, de manera que només
falta tenir llum verda per co-
mençar a preparar-ho. Les ses-
sions seran a porta tancada i en
grups reduïts, com passarà amb
els seus rivals en aquesta fase de-
cisiva de la temporada 2019-20.
Uns dies abans, el passat di-

mecres 3, la plantilla i el cos tèc-
nic es van fer els tests serològics

per tal de descartar que hi hagi
cap contagi.
Els de Mikel Azparren tin-

dran aproximadament un mes
per fer treball específic i de camp
de cara a aquesta sèrie de partits,
que es jugaran el mes que ve (fi-
xat per al cap de setmana dels
dies 18 i 19 del mes que ve i per
al qual falta definir la seu, amb el
Municipal de Badalona com una
de les opcions que ha sonat amb
mes força). 
De fet, si el Tribunal Admi-

nistratiu de l’Esport (TAD) no
capgira la decisió que el Comitè
d’Apel·lació de la Federació Es-
panyola (RFEF) va prendre a fi-
nals del mes passat, el conjunt
d’Azparren arrencarà aquest
play-off com a quart classificat,
posició que faria que s’hagués
d’enfrontar al campió, el Centre
d’Esports l’Hospitalet, en el pri-
mer dels dos partits.
L’altra semifinal, doncs, faria

que l’Europa i el Terrassa s’en-
frontessin amb l’objectiu d’a-

conseguir l’altre bitllet per a la fi-
nal que servirà per decidir quin
dels conjunts del grup català as-
cendeix a la categoria de bronze
del futbol espanyol, que la tem-
porada que ve canviarà de forma
notable, passant dels quatre grups
actuals a cinc. Això obligarà a re-
fer els grups i a modificar algunes

de les agrupacions geogràfiques,
però la RFEF encara no ha anun-
ciat com seran.

RENOVACIÓ 3.0
La UESA ha aprofitat el mesos de
confinament per canviar el dis-
seny del seu portal web. La nova
pàgina va posar-se en marxa el

passat 18 de maig i dona major
visibilitat als equips del planter,
al projecte Fem UESA, als pro-
jectes que el club impulsa fora de
Catalunya i a la secció d’eSports.
Tot i això, des de l’entitat

han anunciat que tenen previst
afegir més seccions i novetats du-
rant els pròxims mesos.

LaUESAarrencarà el 8 de juny
» El club espera que el govern espanyol autoritzi que Barcelona passi a la fase 2 per tornar a entrenar
» Una sanció fa que els de Mikel Azparren acabin la lliga quarts i que s’hagin d’enfrontar a l’Hospitalet

El ‘play-off’ d’ascens a Segona B es jugarà durant el mes que ve. Foto: UESA

Pau Arriaga
SANT ANDREU
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Quan la Mila es queda embarassada, es
comença a preguntar el perquè de l’es-
tranyesa que l’ha acompanyat sempre.
Aleshores, comença a revisar la seva in-
fantesa en el si d’una família humil que va
haver de canviar el camp per la fàbrica.
L’escriptora i periodista Anna Ballbona va
guanyar el 5è Premi Llibres Anagrama per
No soc aquí, que s’ha publicat ara.

Viu en línia

Llibres

No soc aquí
Anna Ballbona

La pàgina web del Teatre Lliure ha obert
la porta a una nova manera de fer teatre.
Gràcies al creador i director Roger Bernat,
la plana d’inici d’aquest espai compta
amb un xat per parlar amb l’ENA, un bot
disponible cada dia a qualsevol hora. Dels
diàlegs amb l’ENA en sorgirà una peça te-
atral que prendrà forma damunt d’un es-
cenari quan la desescalada ho permeti.

Teatre

ENA
Roger Bernat

MALA és el títol que ha triat Mala Rodrí-
guez per al seu setè àlbum. I és que, amb
vint anys de carrera a l’esquena, el referent
femení de la música urbana espanyola no
necessita presentació. El nou disc és una
mostra de la seva capacitat d’adaptar-se
sense perdre l’essència, i inclou col·labo-
racions amb noms coneguts del pano-
rama actual, com Lola Índigo o Cecilio G.

Música

Quan es va decretar el confinament,
HBO va llançar una proposta arriscada a
cinc directors: Rodrigo Sorogoyen, Pau-
la Ortiz, Leticia Dolera, Elena Martín i Car-
los Marqués-Marcet. Del sí de tots ells va
néixer En casa, un conjunt de cinc capí-
tols d’autor creats i gravats en quarantena,
un reflex de com s’ha viscut la pandèmia
a les llars. Disponible des del 3 de juny.

Pelis i sèries

En casa
Cinc directors

MALA
Mala Rodríguez

Us Estrimem Fest
El Pot Petit, Reggae per Xics, Xiula i Dàmaris Gelabert

són els grans noms actuals de la música infantil catalana.
Com que, per ara, el retorn als concerts convencionals
sembla lluny, tots quatre s’han aliat per crear Us Estri-

mem Fest, el primer festival de música familiar en strea-
ming de Catalunya. Durant dos caps de setmana (6, 7, 13
i 14 de juny) els més petits podran gaudir d’actuacions
en directe des del sofà de casa seva. El preu de l’abona-
ment a tots els concerts és de 20 euros i permet tornar a

veure les actuacions durant les 24 hores següents.

La flaca, Depende, El lado oscuro... La veu de Pau
Donés (Barcelona, 1966), líder de Jarabe de

Palo, ens acompanya des de fa 25 anys, i les se-
ves cançons han tingut un gran protagonisme
a les principals emissores musicals espanyoles.
El 2015, el cantant va anunciar que tenia càn-
cer, malaltia que va superar l’any següent, tot i

que el 2017 en va patir una recaiguda. Més
d’un any després d’haver anunciat la seva reti-
rada indefinida de la música, l’abril passat va
enviar un missatge inesperat a través d’una

cançó: Vuelvo. I ha complert la promesa. El 23
de maig, Jarabe de Palo va publicar un tema

ple d’alegria i agraïment a la vida, Eso que tú me
das, amb videoclip inclòs. Només quatre dies

després, va veure la llum el nou àlbum, Tragas o
escupes, l’estrena del qual estava prevista al 
setembre, però el grup va decidir avançar-la.

P A U  D O N É SQUI ÉS?
ÉS FAMOS PER...

A LES XARXES...

Ser el líder de Jarabe de Palo
El grup és conegut per temes com ‘La flaca’ o ‘Depende’

Famosos

Publicar single, videoclip i disc en pocs dies
L’estrena de l’àlbum, prevista per al setembre, s’ha avançat

Admiració i commoció
Valoren l’alegria del cantant malgrat el càncer que pateix

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Xenoblade Chronicles
La combinació de joc de rol i acció és el que defineix Xenoblade Chronicles: De-
finitive Edition, la nova entrega de la saga Xenogears. Disponible per a Switch.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

10 PERSONES

En aquestes trobades s’ha de mantenir la distància 
personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta

MANS NETES

DISTÀNCIA

NO COMPARTIR

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

i SALUT

Després de tants dies tancats a casa, la fase 1 ens ha per-
mès començar a recuperar els vells costums que tant
trobàvem a faltar. Ara valorem més que mai les coses

senzilles, com poder rebre visites de la família i els amics des-
prés de mesos sense veure’ls. Però, tal com recorden les auto-
ritats sanitàries, l’alegria no ens pot fer perdre la prudència:
cal assegurar-nos que els retrobaments siguin segurs.

En primer lloc, hem de tenir clar que les reunions no poden
aplegar més de 10 persones (caldrà esperar a la fase 2 perquè
aquesta xifra augmenti a 15). A més, s’ha de mantenir la dis-
tància personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta.
També és recomanable limitar aquestes trobades a un únic
grup de persones, per evitar augmentar el risc de contagis.

Un element que ha d’estar present en les reunions a casa és
el sabó o el gel desinfectant: que tothom es renti les mans en
arribar i els cops que calgui. A banda, si mengem alguna cosa
plegats, hem d’oblidar hàbits com picar tots del mateix plat o
safata. Ens hem d’acostumar a que cadascú tingui la seva ració.

Per últim, recordem que, amb les persones grans o amb pa-
tologies prèvies, cal extremar al màxim totes les precaucions.

Retrobaments segurs

En fase 1, es poden reunir un màxim de 10 persones. 
Es recomana trobar-se sempre amb el mateix grup

Les claus

El sabó o el gel desinfectant no poden faltar a les 
reunions: tothom ha de mantenir les mans netes

Si mengem alguna cosa, no podem picar del mateix 
plat o safata, cadascú ha de tenir la seva ració
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