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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Crims contra elsmés febles

Albert Ribas
BARCELONA

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

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

per Jordi Lleal 

Els serveis de proximitat

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

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

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

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

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

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

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

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

immediata a les nostres necessitats

La meva filla de 3 anys
fa dies que té febre
alta, malestar i erupció a

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Algun dia es podria
preguntar per la situa-
ció dels músics en confi-

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

@offxelia

Los puentes colgantes
que unían las izquier-
das de Badalona final-

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

En resum, les que ens
dediquem al lleure
aquest estiu serem les

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

@AnLaClau@augustomagana@ferranvital

Els semàfors

Can Pujades
Aquest projecte d’hort comunitari i coo-

perativa de consum va poder tornar a
obrir les seves portes el passat 12 de

maig després d’aconseguir, a través d’u-
na campanya a les xarxes, que el Dis-

tricte els donés el permís per fer-ho. 
pàgina 6

Salesians Sarrià
Joel Lozano i Pol Urbano, dos alumnes

del Grau Superior de Programació de
producció en fabricació mecànica dels

Salesians Sarrià, són els responsables de
la fabricació d’unes 300 pantalles de pro-

tecció facial per evitar el coronavirus. 
pàgina 6

Jesús-Maria
L’equip de futbol sala de Sant Gervasi ja

sap que es queda a les portes de lluitar
per l’ascens a Segona B. I és que tot i ser
els més golejadors del grup 2 de Tercera

(amb 108 dianes a favor), els de Juan
Esteban Pinilla han acabat els tercers. 

pàgina 12
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Reobren els horts
comunitaris de Can Pujades1

2
Mor Pau Galí, ànima de La Fada 
de Sarrià i Sant Gervasi

Superar la crisi sanitària i afrontar 
les conseqüències econòmiques

Polèmica per una imatge
de Major de Sarrià ple de gent

El CP Sarrià, pendent de l’FCF 
per saber si baixa o no

El + llegit líniasarrià.cat
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Safata d’entrada

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

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

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

La derrota
per Mani Martínez

Enemic invisible
per Lola Salmerón

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

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

Les millors
perles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A les xarxes

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

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

#AlbiolAlcalde

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

#CasPalau #AdeuAlPrimavera
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POLÍTICA4El Consell Plenari
del Districte que es va celebrar
dimarts de forma telemàtica va
estar marcat per la situació del
petit comerç i la reactivació
econòmica. La pandèmia del
coronavirus ha impactat amb
tanta força en el comerç i l’eco-
nomia que, lògicament, les ad-
ministracions han de bolcar
gran part dels seus esforços en
la seva situació.

En aquest sentit, des d’ERC
es va insistir en la importància de
garantir la sostenibilitat dels ei-
xos comercials, ajudar els co-
merços de proximitat perquè
puguin seguir sent viables i cre-
ar “un mercat en línia” per po-
tenciar la venda directa entra els
negocis i els clients. En la mateixa
línia es va moure JxCat, que va
defensar la creació d’una plata-
forma digital per potenciar la pre-
sència dels comerços a internet.
La regidora Montse Martín tam-
bé va demanar que es destinin re-

cursos per a la publicitat en línia
dels comerços i una línia de sub-
vencions que haurien de servir
per a la compra de material de se-
guretat i higiene.

Des de Ciutadans, per la seva
banda, van apostar per un pla
que serveixi per impulsar i re-
activar l’economia i que s’adap-

ti a les necessitats de la ciutada-
nia. Barcelona pel Canvi també
va remarcar la necessitat d’im-
pulsar la digitalització del co-
merç, mentre que el PP va pro-
posar que l’elaboració d’un do-
cument amb les inversions prio-
ritàries que estigui pactat amb les
associacions i les entitats.

Una imatge d’un dels plens d’aquest mandat. Foto: Twitter (@jcasteg)

L’estat del comerç i l’economia
marquen el Ple del maig
» Els partits van remarcar la importància de garantir 

la sostenibilitat dels eixos comercials i de les botigues dels barris

Dos alumnes dels Salesians
fabriquen viseres de protecció
CORONAVIRUS4En Joel Lo-
zano i en Pol Urbano són dos
alumnes dels Salesians de Sa-
rrià, concretament del Grau
Superior de Programació de
producció en fabricació mecà-
nica, que s’han implicat en la
lluita contra la propagació del
coronavirus.

Lozano i Urbano han fabri-
cat més de 250 pantalles de
protecció facial a través de la
impressió 3D, les quals han es-
tat entregades a l’Hospital de

Bellvitge, al mateix temps que
n’han anat fabricant més per
entregar a les residències de
gent gran del districte i en altres
punts de la ciutat, com ara el ba-
rri de la Sagrada Família. Tam-
bé han fet altres peces comple-
mentàries per a diferents hos-
pitals, com ara el Clínic.

En paral·lel, cal destacar
que també ha format part de la
iniciativa el professor del de-
partament de Mecànica i Auto-
moció Pau Giralt. 

SOCIETAT4La cooperativa de
consum i hort comunitari Can
Pujades, situada a Vallvidrera, va
denunciar fa uns dies que el
Districte seguia sense donar-los
permís per reobrir després
d’haver hagut de tancar per la
pandèmia del coronavirus.

Des de Can Pujades van po-
sar en marxa una campanya a
través de les xarxes socials per
reclamar que se’ls permetés
obrir tots els seus horts comu-
nitaris i finalment la petició va

obtenir els seus fruits, ja que el
passat 12 de maig l’espai va po-
der tornar a funcionar. 

20 PARCEL·LES
Els horts de Can Pujades, situats
al costat del pantà de Vallvi-
drera estan repartits en 20 par-
cel·les, 10 de les quals estan con-
reades de forma individual per
persones majors de 65 anys,
mentre que les 10 restants es
conreen de forma col·lectiva
des de l’associació, que genera

aliments per un total de 50 fa-
mílies.  

Des de l’entitat han explicat
que tenen molt que a partir d’a-
ra hauran de treballar amb la
màxima seguretat i han explicat
que s’estan organitzant en torns
de màxim dues persones. 

Després de l’anunci de la re-
obertura, una de les integrants
de l’espai va voler destacar que
aquests horts “signifiquen ajuda
mútua, cohesió veïnal i conèixer
altres realitats”.

Pol Urbano i Joel Lozano, els dos alumnes dels Salesians. Fotos: Salesians

CanPujades torna a obrir

Església de Sant Vicenç | Desinfecció de l’exèrcit
Membres de l’exèrcit, tal com va informar el diari El Jardí, van desinfectar el

passat 7 de maig l’església de Sant Vicenç de Sarrià. El mossèn de la parròquia
va explicar que és un servei que ofereix la Unitat Militar d’Emergències (UME).

Alguns dels integrants de l’espai abans del confinament. Foto: Can Pujades
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4El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha acti-
vat un pla de xoc per fer front a
les conseqüències laborals i so-
cials de la crisi sanitària de la Co-
vid-19 i l’Estat d’Alarma, amb
una dotació de 59,29 milions
d’euros.
El Pla de xoc per a l’ocupació:

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

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

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

tament activa de manera ur-
gent entre maig i juny sis línies
de polítiques d’ocupació crea-

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

es pot trobar al web treballia-
ferssocials.gencat.cat.
A més de les mesures d’a-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesures del pla de xoc

A més del pla de xoc,
Treball també ha 

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

de la Covid-19

treballiaferssocials.gencat.cat

MÉS INFO AL WEB

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

Pàgines especials
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La FAVB critica que la Generalitat només s’hagi reunit amb representants del turisme

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

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

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

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

ciaven que des del punt de vista sanitari és

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

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

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

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

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

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

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

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

que en poc més de quatre setmanes (entre mitjans de març
i del mes passat) la ciutat hagi estat l’escenari de l’assas-
sinat de quatre persones que vivien al carrer.
En un comunicat publicat el passat 22 d’abril, l’entitat

va denunciar que el fet de no poder confinar-se durant l’es-
tat d’alarma agreuja la situació de les persones sense llar,
les exposa a més riscos i vulnera encara més els seus drets,
relacionats amb la mobilitat, la seguretat i l’espai públic.
Arrels, de fet, va voler aprofitar el seu espai de denún-

cia per demanar als veïns de la ciutat que si mai veuen una
agressió a persones sense sostre que truquin (635 439 400)
o que enviïn un correu electrònic (juridic@arrelsfundacio.org)
al seu departament jurídic.

Denuncien la inseguretat
dels sensesostre a la ciutat

veïns en línia

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

al govern de Sánchez

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

rers anys del franquisme i des de
ben aviat va convertir-se en l’a-
banderada de les reivindicacions
socials i veïnals d’aquest barri
de la ciutat. 
Protestes contra els Plans Es-

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

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

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

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

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

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

Demanen destinar 13.000 milions 
de despesa militar a investigació i salut

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

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

L’Eix Pere IV 
dona un impuls 
al cooperativisme

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

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

La bici com 
a resposta a la 
nova realitat

veïns en línia

La situació de les residències, 
“un desastre anunciat”

SANITAT/Si hi ha un segment d’e-
dat que està patint amb més du-
resa els efectes de la pandèmia és
la gent gran. Són població de risc
i els símptomes del coronavirus
poden agreujar patologies prèvies
que ja patissin. Algunes d’elles, a
més, viuen a les residències que hi
ha a la ciutat (i a la resta del país), i
precisament aquests espais han
estat tristament protagonistes du-
rant aquesta crisi sanitària.
No és gens estrany veure sani-

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

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

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

tenir independentment del lloc on
visquin”. En altres paraules, es con-
verteixen en ciutadans invisibles.
La federació remarca que des

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

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

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

La federació 
exigeix que es 

respectin tots els
drets dels usuaris
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Queixes per la prohibició 
de fer rebaixes a la fase 1

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

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

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

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

HOSTELERIA4L’Ajuntament va
anunciar fa uns dies que rebaixa-
rà, de forma “excepcional”, la
taxa de terrasses en un 75%, al ma-
teix temps que permetrà als pro-
pietaris de bars i restaurants  que
n’ampliïn l’espai per garantir les
distàncies de seguretat i perquè la
reducció de l’aforament no im-
pliqui perdre taules.

E primer tinent d’alcaldia,
Jaume Collboni, va explicar que la
rebaixa de les taxes, que ara no es
cobra,  tindrà vigència des del mo-
ment que s’acabi l’estat d’alarma
i fins al 31 de desembre. Llavors es
decidirà si se segueix prorrogant.
Collboni ha afirmat que “per sal-
var llocs de treball i empreses cal
prendre mesures excepcionals”. 

La idea és que les terrasses pu-
guin mantenir el mateix nombre
de taules però amb més espai
entre elles. El nou espai que es ne-
cessitarà es traurà del que ara ocu-
pen els cotxes aparcats o de la ma-
teixa calçada. A banda, també es
vol mirar que els locals que ara no
tenen espai a fora puguin tenir al-
guna taula o barra exterior.

SATISFACCIÓ AL GREMI
L’anunci de l’Ajuntament va pro-
vocar que el Gremi de Restaura-
ció valorés de forma molt positi-
va les decisions preses. El seu
president, Roger Pallarols, va afir-
mar que “el consistori ha donat un
missatge molt clar, que la ciutat
compta amb el sector en el procés
de reconstrucció econòmica que
ara comença. Tot i això, el mateix
Gremi, Barcelona Comerç i Bar-
celona Oberta van insistir el pas-

sat 13 de maig que cal que l’Ajun-
tament permeti aquestes modifi-
cacions el més ràpid possible i que
les concreti amb precisió. Les en-
titats també demanen que la ciu-
tat entri a la fase 1 el 18 de maig,
tot i que ara mateix el més pro-
bable és que això no passi.

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

Les terrasses podran mantenir el mateix aforament. Foto: Arxiu

Més espai per a les terrasses
i reducció de les taxes

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

és que aquest portal sigui l’altaveu de les entitats i associacions de comerç. 
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El Jesús-Maria tanca un gran
curs a les portes del ‘play-off’

Només els dos primers
classificats de cada grup
de Tercera de futbol sala

jugarien el play-off d’ascens a Se-
gona B (si aquest s’acaba dispu-
tant), cosa que deixa fora de l’e-
quació el Jesús-Maria, que des-
prés d’una magnífica temporada
2019-20 s’ha quedat a les portes
de lluitar per pujar de categoria.

Després de 20 partits, el con-
junt de Juan Esteban Pinilla aca-

ba la lliga en tercera posició amb
34 punts, els mateixos que el
CN Caldes i només quatre menys
que el segon, l’Arenys de Munt, i
cinc menys que el líder, el Pou Es-
corial de Sabadell.

Els de Sant Gervasi posen el
punt final al curs com l’equip més
golejador del grup (amb 108 dia-
nes, una xifra només superada
pels dos primers de l’altre grup,
l’UBAE i la Penya Esplugues).

Després de les 23 jornades que
s’han pogut jugar, el CP Sarrià de
Marc Fernández ocupa la 15a
posició del grup 2 de Segona Ca-
talana, una plaça que, en condi-
cions normals, a final de tempo-
rada significaria el descens de ca-
tegoria. No obstant això, les cir-
cumstàncies s’han de considerar
de tot menys normals, de mane-
ra que més de dos mesos després
de la interrupció de les competi-
cions, el conjunt parroquial està
pendent de la decisió de la Fe-
deració Catalana de Futbol (FCF)
per saber si perd la categoria o no.

La decisió de donar les lligues
per acabades en totes les catego-
ries organitzades per l’FCF es va
prendre el passat 23 d’abril i, d’a-
leshores ençà, l’organisme pre-
sidit per Joan Soteras treballa per
decidir si hi haurà ascensos i
descensos i per configurar la
temporada 2020-21.

“De moment no tenim cap
més notícia de la Federació. El
que teníem entès, després que el
dia de Sant Jordi emetessin un
comunicat, era que consultarien
els clubs, però de moment han
passat setmanes i res de res”, ex-
plica a Línia Sarrià el primer en-
trenador del CPS.

Fernández, però, no amaga
que aquesta manca de notícies
per part de l’FCF està generant

“un cert neguit i impaciència”, ja
que en el seu cas no sap en qui-
na categoria jugarà la tempora-
da que ve i, per tant, quina plan-
tilla necessitarà l’equip.

Tot i això, l’entrenador creu
que la Federació optarà per apli-
car la mateixa solució que la Fe-
deració Espanyola i que algunes
territorials: validar ascensos (di-
rectes o amb play-offs ràpids) i
eliminar els descensos.

Compàs d’espera: el club fa setmanes que no té notícies noves. Foto: CPS

El CP Sarrià, pendent de 
l’FCF per saber si baixa o no

Pau Arriaga
SARRIÀ

Tenis | ‘Remuntarem’, el missatge optimista del CT Barcino
Un vídeo de menys d’un minut i mig amb un lema optimista i contundent: Remuntarem.

D’aquesta manera, el CT Barcino ha volgut retre el seu particular homenatge als “herois
del coronavirus”. La peça està plena de missatges com cor, esforç i lluita, entre altres.

L’Handbol la Salle repetirà a
Lliga Catalana el curs que ve

No hi ha cap possibili-
tat que l’Handbol la Sa-
lle torni a pujar a Pri-

mera Estatal aquesta temporada.
Així ho confirmen des del club a
Línia Sarrià setmanes després
que la Federació Catalana
d’Handbol (FCH) donés per fi-
nalitzat el curs 2019-20 (el co-
municat oficial es va publicar el
passat 25 d’abril), que arriba a la
seva fi amb el conjunt de la Bo-
nanova en la tercera posició de la

Lliga Catalana Sènior masculina.
Així doncs, el curs que ve aques-
ta serà la categoria en la qual tor-
narà a competir l’equip.

El curs que ve, però, la màxi-
ma categoria de l’handbol català
tindrà més equips del que és ha-
bitual (pels ascensos des de Pri-
mera Catalana), de manera que
l’FCH contempla, en un període
de tres temporades, recuperar la
composició de 14 equips en la
seva màxima divisió masculina.

Esports
| 12
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Edicions Proa publicarà el pròxim 20 de
maig Sense el dolor no hauríem estimat,
una antologia de poemes de Joan Mar-
garit seleccionats per ell mateix. L’autor,
que acaba de fer 82 anys, hauria d’haver
recollit el Premi Cervantes 2019 el passat
23 d’abril, però la crisi del coronavirus li
ho va impedir. El que no s’ha aturat per
res ha estat l’estrena d’aquest nou llibre.

Viu en línia

Llibres

Sense el dolor no hauríem estimat
Joan Margarit

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

Teatre

Lectures dramatitzades
Teatre Lliure

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

Música

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

Pelis i sèries

White Lines
Álex Pina

Las que no iban a salir
Bad Bunny

MAC en línia
El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha creat el
cicle #MuseuEndins amb l’objectiu de donar a conèixer
el seu patrimoni i mantenir-se connectat amb el públic.
D’aquesta manera, el canal de YouTube del MAC s’ha
convertit en un museu virtual ple de vídeos breus fets
per investigadors. En la mateixa línia, el MAC també
ofereix la possibilitat de veure importants peces ar-
queològiques en 3D. D’altra banda, a través del seu
compte d’Instagram, el museu organitza debats amb
especialistes cada dijous de maig a les set de la tarda.

M A C A C O
Ser un cantant exitós

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

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

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

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

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

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

seus temes més coneguts són Moving, Tengo o Coinci-
dir, que sumen un gran nombre de reproduccions a
YouTube. La música de Macaco sempre s’ha caracte-
ritzat per l’esperit reivindicatiu i, amb l’emergència
sanitària actual, ha volgut retre un homenatge al
personal sanitari publicant Sanadoras Volunta-
des. Tant els drets d’autor com tots els beneficis

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

combatre el coronavirus. 

Famosos
| Pulso de Fuego

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

La fitxa
QUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...
QUÈ HA FET?
A LES XARXES...
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

HORARIS

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

SOPAR LLEUGER

ACTIVITAT FÍSICA

RELAXACIÓ

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

i BENESTAR

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

experts, aquesta situació tingui un impacte en el nostre des-
cans, provocant problemes com l’insomni o els malsons.
Els canvis en la rutina i la preocupació per la pandèmia i

per si aquesta afecta el nostre entorn són alguns dels factors
que poden derivar en dificultats a l’hora de dormir. Per sort, hi
ha una sèrie de consells que podem seguir per evitar o, com a
mínim, reduir aquestes conseqüències del confinament.
En primer lloc, cal mantenir uns horaris saludables: evitar

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

Dormir bé durant la quarantena

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

Les claus

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

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