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Barcelona va registrar durant el
mes de març, segons les dades de
l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona (ASPB), 7.683 positius de
coronavirus. Els dos districtes
amb les taxes més altes de con-
tagis van ser Nou Barris i Horta-
Guinardó.

Es fa evident, com ja s’havia
anat veient, que aquesta pandè-
mia està impactant amb més
força els barris més pobres de la
ciutat. Albert Sales, sociòleg i
politòleg expert en investiga-
cions sobre l’exclusió social en zo-
nes urbanes i assessor de l’A-
juntament, afirma en declara-
cions a aquesta publicació que
amb les dades actuals ens mo-

vem en el camp de les hipòtesis.
Una de les que s’està confirmant
és, diu Sales, que “on les perso-
nes tenen menys possibilitats
de fer teletreball, on viuen en ha-
bitatges on el confinament indi-
vidual és més difícil i on la gent
no pot permetre’s un parèntesi a
la feina perquè necessita ingres-
sos, hi ha més afectació”.

Sales creu que la pandèmia
posa de manifest que “qualsevol
problema afecta de manera dife-
rencial la ciutadania”. “Malgrat
que alguns polítics diguin que el
virus no hi entén de classes, hi en-
tén molt”, afegeix. Per exemple,
diu aquest expert, és molt diferent
haver de compartir transport o
moure’s en vehicle privat. De la
mateixa manera, tampoc té res a
veure viure en un pis gran o con-
vencional, on es fa una compra a
la setmana, o viure en un de 40

metres quadrats amb una neve-
ra petita que fa que s’hagi de bai-
xar a comprar cada dos dies.

ECONOMIA SUBMERGIDA
Una altra de les qüestions on Sa-
les posa el focus és en la gent que
treballa en l’economia submergi-
da. “Hi ha una part important de
la població precària que no tre-
balla en feines regulades, sense
vinculació al mercat laboral ofi-
cial”, recorda. Aquesta gent, avi-
sa, “s’enfronta a la disjuntiva de
preservar la salut i respectar les
normes o ingressar diners. Molts
cops l’elecció és mantenir la feina
com sigui”.

D’altra banda, tot i que no en-
tra a valorar si el retorn dels tre-
balladors no essencials a la feina
és precipitat o no, Sales diu que
“un cop més afectarà la població
de manera desigual”.

“El virushi enténdeclasses”
» El coronavirus afecta més els barris on hi ha menys possibilitat de teletreball i pisos més precaris
» “És diferent compartir transport o no o viure en un pis gran o en un de 40 metres”, diu un expert

Albert Ribas
BARCELONA

La Guineueta (Nou Barris) i Montbau (Horta-Guinardó) són dos dels barris més afectats pel coronavirus. Fotos: Arxiu

XIFRES4Les xifres de l’A-
gència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB) que es van
presentar el 9 d’abril mostra-
ven que al març a la ciutat hi
va haver 2.629 defuncions, el
doble de l’esperat segons les
dades dels darrers anys.

A partir del càlcul de la
mitjana de persones mortes al
març durant l’última dècada,
el mes passat hi va haver
1.330 defuncions més del nor-
mal. Tot i això, la gerent de
l’ASPB, Carme Borrell, va ma-
tisar que aquestes 1.330 morts
més no poden atribuir-se di-
rectament al coronavirus, ja

que no disposen d’aquesta
informació. “Nosaltres agafem
el total de defuncions, no te-
nim la causa de defunció”,
va dir Borrell sobre la infor-
mació procedent de les fune-
ràries. Sí que esperen, va afe-
gir, tenir-la més endavant,
quan el registre de Catalunya
els la faci arribar. Això, però,
“tarda el seu temps”, va avisar.

D’altra banda, la regidora
de Salut, Gemma Tarafa, tam-
bé va apuntar que l’envelli-
ment de la població és un al-
tre dels motius pels quals al-
guns barris estan patint més
la pandèmia que d’altres.

Al març hi podria haver hagut
1.330 morts per coronavirus
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Tribuna

per Albert Batlle, regidor de Sarrià-Sant Gervasi

Superar la crisi sanitària

Estem vivint una situació molt difícil
que mai ens haguéssim pensat que ens
tocaria viure, però és en aquestes si-
tuacions quan es demostra la fortale-
sa de la societat. L’única manera de su-
perar aquesta crisi és amb
la col·laboració de tothom,
cadascú amb les seves ca-
pacitats i possibilitats. La
ciutadania en general, fent
l’esforç de quedar-se a casa
i seguint les recomana-
cions de les autoritats sa-
nitàries. I les persones que treballen
en serveis essencials, tirant endavant
la seva tasca.

Vull agrair el civisme de la major
part de la ciutadania que compleix el
confinament amb el màxim rigor des
del primer dia, però permetin-me
que dediqui un agraïment molt espe-

cial a les persones que treballen als
serveis essencials: el comerç d’ali-
mentació i de productes de primera
necessitat, les farmàcies, els trans-
portistes, els treballadors del transport

públic, els dels serveis de neteja d’e-
dificis i de l’espai públics, avui tan ne-
cessaris. I sobretot, vull agrair la fei-
na i el gran esforç de les persones que
estan a primera línia, aquelles que te-
nen cura de nosaltres: el personal
sanitari, els membres dels cossos de
seguretat, els treballadors i treballa-

dores de les residències de gent gran,
que estan treballant en unes condi-
cions molt difícils, però que ho estan
posant tot perquè puguem superar
aquesta crisi de la millor manera i el

més aviat possible.
També vull fer arribar

el condol a totes les perso-
nes que han perdut algun
familiar; i fer palesa la so-
lidaritat i tot el suport a les
persones que estan patint
i les que patiran les conse-

qüències econòmiques d’aquesta pan-
dèmia. Des de l’Ajuntament de Bar-
celona ja estem treballant i farem
tots els esforços perquè ningú quedi
enrere. Per acabar, recordar-vos que
tot el personal del Districte, com el de
tot l’Ajuntament, segueix a la vostra
disposició, treballant des de casa.

L’única manera de superar
aquesta crisi és amb 

la col·laboració de tothom

Molta gent treballa-
dora ha de tornar al

lloc de feina i exposar-se
al contagi. El poder de decidir qui tor-
na i qui no: l’empresa. La responsabili-
tat de les mesures de seguretat i de
buscar-se la vida amb els fills: els tre-
balladors/es. Hauria de ser exacta-
ment al revés.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la gent gran els hem
fallat greument com a

societat. És frustrant.
Molt frustrant! No és només respon-
sabilitat de la política. I la poca ex-
igència de les famílies aquests anys
amb les residències? I el periodisme
que els hem ignorat sistemàticament
i ara busquem culpables?

Tranquil·líssim amb el
govern més d'esquer-

res de la història d'Occi-
dent enviant els treballadors a l'es-
corxador i amb el govern *efectiu* ca-
talà focalitzadíssim en les coses im-
portants, com ara desxifrar missatges
ocults en el nombre de mascaretes que
ens envien.

No es poden entendre
les sovint contradictò-

ries decisions de l’execu-
tiu italià en la crisi de la Covid-19 sen-
se tenir en compte la lluita d’interessos
salut/economia. Tots els governs del
món estan passant pel mateix; alguns
dissimulen millor, d’altres ni tan sols s’hi
esforcen.

@albasidera@zuwenigzirkus@albertbotran @RamonIglesias68

Els semàfors

Xavier Trias
L’exalcalde Xavier Trias segueix recupe-

rant-se des de casa del coronavirus.
Trias encara ha d’estar confinat vuit dies

més i ha explicat que li queda un mes
per estar curat de les pneumònies que va

agafar a causa d’aquesta malaltia. 
pàgina 6

Govern d’Espanya
Els comerciants fa dies que critiquen les
poques mesures que està prenent el mi-
nisteri d’Indústria, Comerç i Turisme del
govern espanyol per ajudar el sector en la
crisi del coronavirus. També hi ha críti-
ques per a la Generalitat i l’Ajuntament. 

pàgina 10

Xarxa Suport Sarrià
La Xarxa de Suport Sarrià és una de les
xarxes de suport que han sorgit arreu
del districte per tal d’ajudar, mentre

duri el confinament, la gent gran i altra
gent vulnerable. A barris com Vallvidre-

ra o Sant Gervasi també n’hi ha. 
pàgina 6
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Tractar, prevenir i pal·liar per guanyar1

2
El comerç tornarà. 
Ara, cuidem-nos i reflexionem

La contaminació a la ciutat cau un 60%

Artadi: “Lluitem contra una 
pandèmia sense precedents”

JxCAT reparteix material sanitari 
a les residències de Sarrià
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Safata d’entrada

Una injustícia feta a una sola per-
sona és una amenaça per a tots.
La meva muller és autònoma i
veig com cada dia pateix amb an-
goixa què li pot passar. Resulta
evident que els autònoms se sen-
ten abandonats pel Govern.
Aquests petits empresaris conti-
nuen pagant les despeses que les
seves empreses personals han
d’assumir. Exemples en són les
quotes d’autònoms, la seguretat
social dels seus treballadors i ara
l’IVA imminent. Com s’entén que
el Govern no faci de salvador d’a-
quest sector, sinó que, ans al con-
trari, n’esdevingui el seu botxí?
Els autònoms faran de cornut i
pagar el beure. Diuen que els ofe-
riran crèdits, però això esdevin-
drà pa d’avui i fam per l’endemà,
és a dir, els donaran faves a qui no
té queixals. Cal que els mitjans,
que ja ho fan, insisteixin en
aquest sector productiu de la nos-
tra societat. Esdevenen un per-
centatge molt elevat de la nostra
dimensió laboral. Preguem que
els mitjans i la política se’n facin
ressò. El món és injust, ja ho sa-
bem, però desitjo que els interes-
sos i la mediocritat no abandonin
més a aquest sector vital per a la
nostra societat. Deia Darwin que
si la misèria dels nostres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran és el nostre pecat.

Abandonats
per David Rabadà

La borsa o la vida
per Jordi Lleal 

Hi ha una frase que es posa en
boca dels atracadors quan ame-
nacen les seves víctimes, espe-
cialment en temps dels bandolers
d’altres èpoques: “La borsa o la
vida!” Però els temps canvien, i
ara n’hi ha que no els cal amagar-
se en el bosc i aturar el vehicle
dels viatgers per atracar-los, ara
existeix una nova classe que s’a-
nomena “lladres de coll blanc”,
són aquells que no els calen ar-
mes, ni s’abraonen directament
sobre les seves víctimes, ni s’em-
bruten les mans. Diguem-ho
clar, són aquells coronats que co-
bren comissions de reis d’altres
contrades, són aquells que tenen
els seus diners en paradisos fis-
cals, són aquells que radiquen les
seves societats en altres països
amb càrregues fiscals més baixes,
són aquells que gràcies al BOE

poden fer i desfer, sempre a fa-
vor seu o del seu partit, en les ta-
rifes de serveis essencials. Són
aquells de l’Ibex 35 que pressio-
nen els governs per tenir facilitats
a l’hora de manipular preus i con-
tractes, són aquells que s’aprofi-
ten del subterfugi de les SICAV,
per acabar pagant un 1% de l’im-
post de societats!  Dilluns 13
d’abril, el govern espanyol, pre-
tesament d’esquerres, en plena
crisi pel coronavirus i desoint els
especialistes mèdics, envia mi-
lions de treballadors a la feina,
una decisió desafortunada que
portarà cua. Realment Espanya
té un govern d’esquerres, ni que
sigui, una mica d’esquerres? El
dilema és clar: el negoci d’uns
quants o la salut de molts?

Per ara, guanya la borsa so-
bre la vida i anem de mal borràs! 

Les millors
perles

Ni tan sols una pandèmia global, amb quarantena inclosa, ha
impedit a Mariano Rajoy practicar esport (si és que aquestes
caminades ràpides que fa ell es poden considerar esport).

L’expresident espanyol ha estat enxampat saltant-se el confina-
ment per sortir a passejar, tot lluint un xandall i unes vambes.

Les tortugues són els nous gossos, o això devia pensar la
dona italiana de 60 anys que va sortir al carrer amb la
seva tortuga perquè li toqués l’aire. La policia, però, no va

pensar el mateix i va acabar sancionant aquesta senyora amb
una multa de 400 euros per no respectar el confinament.

Cada dia, a les vuit del vespre, tothom aplaudeix els sanitaris
des de balcons i finestres. Bé, potser els veïns de Finestrat
(Alacant) ja no s’atreviran a fer-ho: la policia ha hagut de de-

tenir un home que, aprofitant el moment dels aplaudiments, va
disparar fins a mitja dotzena de trets al carrer des del seu balcó. 

Per a molta gent, no poder celebrar la Setmana Santa ha
estat un cop dur. De fet, fins i tot hi ha hagut qui ha igno-
rat les normes, com un grup de nou persones que han es-

tat denunciades per sortir als carrers de Mèrida per fer una pro-
cessó improvisada, amb el seu Jesucrist i els seus natzarens. 

El d’aquest any ha estat un diumenge de Pasqua diferent, so-
bretot per a la Policia Local de Montcada i Reixac, que va ha-
ver d’aturar un ritual satànic al municipi. Segons van explicar

els agents, es van trobar un grup de persones “amb túniques ne-
gres, pregant i parlant entre ells en un idioma inintel·ligible”.

A les xarxes

@pauv1979: Encara sento vergonya
aliena de les paraules de Buch. Uns inten-
ten parar el virus amb banderes i militars i
els altres, amb conspiracions paranoiques.

@ErmengolGassiot: La classe treballa-
dora al metro. Polítics i empresaris a les se-
ves cases. Ja sabeu qui posarà els morts,
oi? I qui es quedarà els beneficis, no?

#ActivitatNoEssencial

@Fira_Barcelona: L'hospital temporal #Fi-
raSalut ja està a disposició del sistema sa-
nitari per si requereix més recursos contra
la pandèmia.

#FiraSalut #1714Mascaretes
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SOCIETAT4“Fa 48 hores que es-
tic bastant millor”. L’exalcalde
Xavier Trias atén per telèfon Línia
Sarriàmentre segueix la seva re-
cuperació des de casa seva, al ba-
rri de Sant Gervasi-Galvany, per
acabar d’eliminar el coronavirus.
A Trias se li nota la veu una mica
apagada però diu que fa dos dies
no hagués parat de tossir. Durant
la conversa, ni rastre de tos.

A l’exalcalde li queden vuit
dies de confinament. Perquè re-
metin del tot les pneumònies, diu
ell mateix, encara haurà d’esperar
un mes. El seu relat és el d’algú que
durant força dies ho ha passat ma-
lament. “Físicament estava fet un
desastre, no tenia gana... Quan
t’ingressen 12 dies perds molta
massa muscular”, explica. Té molt
clar que la seva situació era “de
cara o creu”. “Un íntim amic meu
ha mort aquesta nit. És dramàtic”,
afegeix. Les principals paraules
d’agraïment de Trias tornen a ser
per al personal mèdic de l’Hospi-

tal Clínic. “Estan sotmesos a una
pressió terrible però sempre mos-
tren bon humor i col·laboren amb
tot”, diu l’exalcalde.

“UN DISBARAT”
D’altra banda, Trias considera
“un disbarat que no s’hagi allar-
gat el confinament total 15 dies
més” i, sobretot, demana que es
facin tests de forma massiva.
“Em deixa molt parat que no es

gastin molts diners en això”, diu.
En paral·lel, demana que l’Ajun-
tament col·labori amb la Gene-
ralitat per acordar el desconfina-
ment gradual de la població.

Pel que fa a la situació eco-
nòmica que deixarà la pandèmia,
l’exalcalde diu que “a curt termini
ho passarem malament” però
pronostica que Barcelona es re-
cuperarà perquè “és una ciutat
extraordinària”.

Trias és a casa seva des del 7 d’abril. Foto: Twitter (@xaviertrias)

Trias: “Ens recuperarem perquè
Barcelona és extraordinària”

» L’exalcalde atén Línia Sarrià des de casa, on es recupera del virus
» Critica que no s’hagi allargat el confinament total 15 dies més

Polèmica per una imatge de
Major de Sarrià ple de gent

CORONAVIRUS4Les xarxes so-
cials no perdonen. En aquest cas
la foto de la polèmica es va pu-
blicar a Twitter el passat 11 d’abril
i es veia el carrer Major de Sarrià
ple de gent.

Un metge del Vall d’Hebron
va publicar un parell de fotos on
es veia molta gent al carrer. Jun-
tament amb les fotos hi va ad-
juntar el següent text: “Ens estem
tornant bojos?”. En un segon tuit
el metge va explicar que el seu ob-
jectiu no era “assenyalar un barri”,

sinó una “actitud que s’està ge-
neralitzant perillosament”. 

Tot i això, els matisos sempre
són importants. Segurament hi
havia gent que era al carrer i no hi
hauria de ser però Major de Sa-
rrià és l’artèria d’una part de Sa-
rrià que és particularment estre-
ta i on es concentren molts co-
merços. La majoria de gent ana-
va a fer la compra durant un cap
en un dia enmig de festius. Les fo-
tos diuen moltes coses però a ve-
gades no ho diuen tot.

SOCIETAT4En temps de confi-
nament, l’ajuda mútua s’està con-
vertint en una eina imprescindi-
ble, especialment per a les perso-
nes més febles. En el cas del dis-
tricte, han sorgit diferents grups de
suport, com és el cas de la Xarxa
de Suport Vallvidrera, el Grup
de Suport Sarrià i el Grup de Su-
port Mutu de Cassoles. En la ma-
joria de casos aquests grups han
sorgit d’espais on des de fa anys es
promou l’activisme veïnal i la
participació en diferents nivells.

L’activitat als grups de what-
sapp –en altres barris es fa servir
molt l’aplicació Telegram–, con-
vertits en centres d’operacions d’a-
questes xarxes, és alta i es parla de
moltes coses. Fer la compra per a
la gent que no pot, cuidar els més
petits, l’elaboració de mascaretes
o altre material sanitari però tam-
bé sobre qüestions més relacio-
nades amb els drets laborals o el
pagament dels lloguers. 

La presidenta de l’Associació
de Veïns de Sarrià, Eva Ceano, ex-

plica en declaracions a Línia Sa-
rrià que els grups de whatsapp
van molt bé “perquè permeten a
la gent posar-se en contacte i des-
prés resoldre les incidències de
forma privada”. Ceano explica
que ara mateix a l’entitat una de
les coses que més preocupa és la
situació dels més petits. “Si això
s’allarga molt, volem mirar de tro-
bar la manera, parlant amb el
Districte, que els nens i nenes pu-
guin anar als parcs en moments
puntuals”, afirma. 

Confinats però solidaris

Fundació Collserola | Impressores 3D per fer viseres
La Fundació Collserola ha cedit quatre impressores 3D al FabLab de Sant Cugat per
fabricar viseres protectores per al personal mèdic que lluita contra el coronavirus. Els

aparells són de les escoles Avenç, Ramon Fuster i Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.
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veïns en líniaveïns 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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La preocupació entre el petit co-
merç provocada per la crisi del
coronavirus és molt gran. Ja fa
més d’un mes que la gran majo-
ria de negocis tenen la persiana
abaixada, amb tot el que això
comporta.

A Sarrià-Sant Gervasi la si-
tuació no és diferent. “En gene-
ral soc una persona optimista
però la cosa no està gens bé”, afir-
ma en declaracions a Línia Sa-
rriàSalvador Albuixec, el presi-
dent de Barnavasi, l’eix comercial
de Sant Gervasi. 

Albuixec recorda que ja fa un
mes que el sector està patint la si-
tuació  i creu que encara queda un
mes més perquè les botigues pu-
guin tornar a obrir. “La gran in-
cògnita és si quan les botigues tor-
nin a obrir la gent hi anirà”, afir-
ma. I és que tot apunta que la nor-

malitat no es recuperarà d’un dia
per l’altre, al mateix temps que el
poder adquisitiu de part de la ciu-
tadania haurà baixat. “Ara mateix,
per exemple, es veu amb les bo-
tigues d’alimentació. Els primers
dies hi havia molta gent però
després les vendes han baixat”,
diu el president de Barnavasi.

Veient aquest panorama, Al-
buixec considera que hi ha algu-
nes botigues que no tornaran a
obrir, al mateix temps que tam-
bé pronostica dificultats per a les
que sí que ho faran. “Això és un
barri benestant i el botiguer vivia
relativament bé, però els llo-
guers són alts i les factures s’han
de continuar pagant. Quan vagi
tornant la normalitat ja serà l’es-
tiu, quan les vendes aquí al barri
baixen”, afegeix. 

700 MILIONS DE LIQUIDITAT
A finals de març els sectors del co-
merç, el turisme i la restauració
van assegurar que si s’apliquen les
suspensions d’impostos que s’es-

tan demanant es permetria ge-
nerar al conjunt de Catalunya
més de 700 milions mensuals de
liquiditat immediata. Aquesta
reivindicació va arribar uns dies
després que el petit comerç es
mostrés decebut amb les mesures
anunciades per les diferents ad-
ministracions. La Fundació Bar-

celona Comerç, Barcelona Ober-
ta, el Gremi de Restauració, PI-
MEComerç i el Consell de Gremis
van acusar l’Ajuntament de “man-
ca d’ambició davant d’una crisi
sense precedents.

Des de Barnavasi, Albuixec
també es mostra crític. “El govern
central només planteja l’ajorna-

ment d’impostos d’un mes. Però
si al maig estarem com ara...”, la-
menta. El president de Barnava-
si també considera que l’ajuda de
2.000 euros de la Generalitat “fa
riure”. Per acabar, però, Albuixec
es mostra esperançat i acaba
mostrant-se confiat que “la gent
vagi tornant a poc a poc”.

“La cosa no està gens bé”
» El comerç local es mostra molt preocupat pels efectes de la crisi que està causant el coronavirus

» “Encara queda molt perquè obrim i, després, vindrà gent?”, afirma Salvador Albuixec, de Barnavasi

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

Albert Ribas
SARRIÀ-SANT GERVASI

Menjar a domicili | ERC demana limitar les entregues 
El grup parlamentari d’ERC al Congrés ha reclamat al govern espanyol que, mentre duri 
l’estat d'alarma  limiti els lliuraments dels repartidors a un màxim de 40 per treballador, 

i que s'obligui les empreses a bonificar-los per l’augment de feina d’aquests dies.
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El CP Sarrià va jugar el seu dar-
rer partit de lliga el passat 7 de
març (va saldar-se amb una der-
rota per 0-2 contra la UD Moli-
nos) i d’aleshores ençà, l’activitat
del club sobre la gespa, com la de
la resta d’equips de futbol i d’al-
tres disciplines, s’ha aturat.
Aquesta circumstància, però, po-
dria ser definitiva, com creu l’en-
trenador del conjunt parroquial,
Marc Fernández.

“Veig complicat que les lligues
tornin a posar-se en marxa. Vam
fer l’últim entrenament junts
tres dies després de l’últim par-
tit i des d’aleshores estem tots
confinats a casa. Estem en con-
tacte pel grup de WhatsApp i fem
alguna videotrucada, i els juga-
dors tenen una pauta de treball
per no perdre la forma, però la si-
tuació és excepcional”, diu el
tècnic a Línia Sarrià.

Fernández explica que més

enllà de consideracions físiques
i tàctiques, el més important per
a tothom, tant els jugadors dels
equips amateurs com els de la
base, ha de ser garantir la segu-
retat i la salut. “Els estudis, en el
cas dels jugadors del planter,
són el més important, i si no es-
tan podent tornar a classe tam-
poc tindria gaire sentit que tor-
nessin a jugar a futbol”, apunta
l’entrenador, que també diu que

és “molt difícil treballar i inten-
tar planificar la temporada que ve
en un escenari d’incerteses com
el que estem vivint des de fa
moltes setmanes”.

Per últim, Fernández espera
que les federacions i els organis-
mes “ens facilitin al màxim la si-
tuació als clubs i els jugadors.
Han de ser comprensives en una
situació com la que estem vivint”,
conclou el tècnic del CPS.

Imatges com aquesta podrien no tornar-se a veure en força temps. Foto: CPS

Pau Arriaga
SARRIÀ

Tenis | El Barcino demana als seus socis que busquin ‘tresors’ 
“Tens una raqueta de tennis de fusta, patins de rodes que han guanyat campionats, una

pala de tennis taula amb una llarga trajectòria...”. D’aquesta manera, el CT Barcino ha fet
una crida als seus socis perquè enviïn per correu electrònic els seus ‘tresors’ tenístics.

L’Handbol la Salle espera
notícies de la Federació

Què passarà amb les
quatre jornades de
la Lliga Catalana Sè-
nior masculina que

encara han de jugar-se? Aques-
ta és la pregunta que es fa l’Hand-
bol la Salle i tots els equips de la
categoria. I és que després del
partit jugat el diumenge 8 de
març a Terrassa (saldat amb un
triomf per 30-39 per als de la Bo-
nanova), la Federació Catalana
d’Handbol va decidir suspendre
entrenaments i competicions du-
rant 15 dies, però passades aques-

tes dues setmanes la situació no
s’ha resolt ni de bon tros.

Queda pendent, doncs, de-
terminar què passa amb el títol i
també amb els possibles ascensos
a Primera Estatal. Amb aquests
quatre partits per disputar-se,
els de Sergi Melús ocupen la ter-
cera posició de la taula amb 28
punts, un menys que el seu últim
rival, el Terrassa, i tres menys que
el líder, el CA Sabadell. Canove-
lles, Garbí Palafrugell, Cardedeu
i Molins de Rei són els quatre ri-
vals que restarien. 

Fernández (CP Sarrià): 
“Veig difícil que tornin les lligues”

Esports
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La pandèmia va fer ajornar la publicació
de Parlant amb tu d’amor i llibertat, el nou
llibre d’Oriol Junqueras que havia de veu-
re la llum el 16 de març. Des del 10 d’a-
bril, però, està a la venda a la plataforma
Llibreries Obertes, de manera que es pot
comprar o regalar per Sant Jordi i, un cop
torni la normalitat, passar-lo a recollir a la
llibreria que hagi triat el comprador.

Llibres

Parlant amb tu d’amor i llibertat
Oriol Junqueras

Amb la mort recent de Josep Maria Be-
net i Jornet per coronavirus, el teatre ca-
talà ha perdut un pare. Conscient d’això,
el Teatre Nacional de Catalunya ha creat
a la seva pàgina web un espai monogràfic
dedicat al dramaturg, en què es poden
llegir diversos articles escrits per perso-
nes del seu entorn, com ara la seva filla
Carlota Benet, però també textos seus.

Teatre

Espai Josep M. Benet i Jornet
TNC

Set anys després de la publicació del seu
darrer disc, Comedown machine (2013),
The Strokes han tornat aquest mes d’a-
bril amb The new abnormal. Es tracta d’un
àlbum format només per nou cançons,
amb At the door com a primer single. La
banda novaiorquesa actuarà al Primavera
Sound, que per primer cop a la història
se celebrarà del 26 al 30 d’agost.

Música

És la nova sèrie de moda de Netflix i, si la
veus, entendràs per què. Unorthodox, ba-
sada en fets reals, narra la vida d’Esther
Shapiro, una jove jueva que viu a Nova
York i fuig a Berlín per escapar d’un ma-
trimoni de conveniència. Aquesta pro-
ducció alemanya t’enganxarà des del
principi, entre altres coses, per l’actuació
de Shira Haas, l’actriu protagonista. 

Pelis i sèries

Unorthodox
Maria Schrader

The new abnormal
The Strokes

CirqueConnect
La companyia de circ més famosa del món, Cirque du

Soleil, també vol entrar a casa teva durant aquesta qua-
rantena. Per això ha creat CirqueConnect, un espai dins

de la seva pàgina web oficial en què cada setmana es
publica un especial d’una hora amb els millors moments
dels seus espectacles. De moment, ja s’han publicat tres
d’aquests especials, però també hi ha altres continguts

exclusius, com ara vídeos de shows en realitat virtual, tu-
torials per mantenir-se en forma i maquillar-se com un

artista de circ i, fins i tot, websèries sobre la companyia. 

B A D  G Y A LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant urbana de moda
S’ha convertit en un nom habitual a les llistes d’èxits

Famosos

Estrenar una nova cançó
És un remix del tema ‘Tú eres un bom bom’ de Kafu Banton

Bona rebuda, però amb polèmica
Alguns l’han criticat per col·laborar amb Kafu Banton

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

|MotoGP 20
El videojoc MotoGP 20, que sortirà a la venda el pròxim 23 d’abril, ajudarà els 

fanàtics del motociclisme a tornar a sentir l’adrenalina de les curses des de casa.Viu en línia

Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997), més coneguda
com Bad Gyal, va començar a introduir-se en el món
de la música urbana l’any 2016, tot i que el seu salt a

la fama es va produir l’any següent gràcies a la popu-
larització de cançons com Fiebre o Mercadona. Des

d’aleshores, no ha deixat de guanyar seguidors i re-
produccions amb temes com Alocao, una col·labora-

ció amb Omar Montes que la va portar a les llistes
d’èxits fa només uns mesos. Ara, la quarantena l’ha

obligat a anul·lar concerts i esdeveniments, però no
a aturar-se del tot. El passat dia 10 va estrenar el re-
mix de Tú eres un bom bom de la mà del cantant pa-

nameny Kafu Banton, una col·laboració que li ha por-
tat elogis, però també polèmica. Banton és autor d’u-

na cançó molt homòfoba publicada ara fa vint anys,
un tema que Bad Gyal ha assegurat que desconeixia

i que ha fet que es disculpés al seu públic: “Vull re-
marcar que jo estic en contra d’aquests valors i us

demano perdó”. 

La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

RUTINA

Encara que normalment no siguis gaire esportista, 
ara has de fer exercici perquè t’estàs movent menys que mai

AFICIONS

EXERCICI

DESCONNEXIÓ

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

i SALUT

Ara mateix, el més útil que podem fer per contribuir a
millorar la salut de la població mundial és quedar-nos
a casa. Així de fàcil... o de difícil. A mesura que van pas-

sant els dies de confinament i que es va allargant la quaran-
tena, la necessitat de sortir al carrer es va fent més i més
gran, fins al punt que afecta la nostra salut mental.

Per minimitzar aquests efectes, podem seguir uns consells
que faran que el temps passi més de pressa. En primer lloc,
cal tenir una rutina. Tant si continues treballant a casa com si
no, és important que mantinguis uns horaris saludables a
l’hora de llevar-te, de fer els àpats o d’anar a dormir. Ah, i obli-
da’t de passar-te tot el dia en pijama: els experts recomanen
vestir-se cada dia i, sobretot, mantenir una bona higiene. 

D’altra banda, encara que normalment no siguis una per-
sona esportista, ara cal que facis alguna activitat física. També
és molt recomanable que llegeixis, miris pel·lícules i sèries,
cultivis les teves aficions (potser és el moment de descobrir-
ne de noves) i et permetis desconnectar de l’actualitat tan
dura que ens bombardeja constantment aquestes setmanes.

Confinament i salut mental

Tant si continues treballant des de casa com si no, cal que 
mantinguis una rutina: vigila els horaris i vesteix-te cada dia

Les claus

Aprofita ara que tens temps per gaudir de les teves 
aficions i, qui sap, potser en descobreixes una de nova

Tot i que és imprescindible estar informat, de tant en
tant t’has de permetre desconnectar una mica
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