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Contra la pandèmia,
una ciutat més pensada
per als vianants i els ciclistes

48 milions d’euros per
pal·liar els efectes de la
Covid-19 a les escoles

El sector mira endavant
reforçat pels plans d’ajuda
i les campanyes de difusió
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Anàlisi de proves PCR per detectar la presència de coronavirus. Foto: ACN

30.000 proves diàries
» El nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, anuncia un gran augment de proves PCR
» El servei de Gestors Covid ja està en marxa i ha de servir per millorar el rastreig dels contactes
SALUT4La Generalitat augmenta la capacitat de fer proves
PCR més enllà dels casos sospitosos de coronavirus i en passa a
fer també als contactes estrets per
detectar, per exemple, casos
asimptomàtics.
A finals de juliol el sistema
públic feia de mitjana 8.000
proves PCR diàries i ara es vol incrementar la capacitat fins a les
30.000 de manera gradual. Per
això, el departament vol reforçar
també el seguiment de contactes,
ja que fins ara s’estaven detectant
entre 5 i 6 contactes per positiu
quan es calcula que se n’haurien
de detectar entre 10 i 15.
El nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, es
mostra confiat que la incorporació de més de 500 Gestors Covid –professionals que recolliran
les dades del pacient sospitós o

que ha donat positiu i també la
dels seus contactes– permetrà
“una identificació ràpida i àgil”
dels contactes. La idea també és
que aquests agents “descarreguin” la feina que estaven fent fins
ara professionals de l’Atenció
Primària i complementin la tasca de l’equip de rastrejadors. Un
equip que a finals de juliol, segons
dades de Salut, rondava el miler
d’efectius.
MÉS RASTREIG I MÉS PROVES
Amb tot, l’estratègia de la Generalitat contra el coronavirus passa a curt termini per dues línies
d’actuació. Per un costat, l’augment de la detecció i identificació
dels contactes dels positius, gràcies a la incorporació dels Gestors
Covid a l’Atenció Primària, i, per
altre, l’increment de les proves
PCR d’aquests contactes, fins a tri-

plicar-les. L’objectiu, segons la
consellera de Salut, Alba Vergés,
és detectar molts més contactes
fora del nucli de convivència per
poder evitar els rebrots del virus.
En aquest sentit, s’establirà un
circuit de manera que, quan una
persona acudeixi a una consulta

Argimon remarca que
el rentat de mans, la
mascareta i la distància
ara són l’única“vacuna”
per fer-se la prova PCR, vagi immediatament després a un altre
espai del centre on l'estarà esperant un Gestor Covid, amb el
qual es farà una llista de contactes. Si amb el resultat a la mà el cas
sospitós és positiu, els rastrejadors

localitzaran els contactes estrets
per començar “la roda”, en paraules d’Argimon.
En tot cas, des de la Generalitat es remarca que no es pot
caure en l’imaginari que “tot ho
solucionarem” fent més proves i
que ara per ara l'única “vacuna”
que existeix són les mesures de
prevenció: el rentat de mans, la
mascareta i la distància física. Per
això, Argimon demana mantenir
un ritme social “més baix” en
aquest inici d’agost i evitar reunions de familiars o amics multitudinàries. “El que no podem
fer cada vegada que tinguem rebrots és tancar i tornar a començar”, alerta.
230 AGENTS CÍVICS
Precisament, per informar la ciutadania de les mesures higièniques de protecció i distància ne-

cessàries per evitar contagis, així
com per recordar que és obligatori dur la mascareta, l’Ajuntament de Barcelona ha ampliat
fins a 230 el nombre d’agents cívics i informadors desplegats als
carrers de la ciutat. En un primer
moment els agents cívics actuaran als districtes de Sants-Montjuïc, l'Eixample, Horta-Guinardó,
Nou Barris, Sant Andreu i Ciutat
Vella i compten amb personal de
mediació per transmetre els missatges en diversos idiomes.
També s’han actualitzat els
missatges de megafonia que la
Guàrdia Urbana fa servir per recordar mesures de seguretat sanitàries. A més, es posarà en
marxa una campanya de comunicació específica per a la gent
jove, atès que bona part dels
nous contagis es concentren en la
població d'entre 25 i 44 anys.
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Plans socials i econòmics
per impulsar la remuntada
» L’Ajuntament aprova el Fons Covid, que inclou 90 milions d’euros
» La Generalitat invertirà 31.000 milions des d’ara fins al 2032

ESCUT SOCIAL4El Ple municipal de finals de juliol va donar
llum verda al fons especial de 90
milions d’euros que ha de servir per fer front a les necessitats
socials i a la reactivació econòmica de la ciutat en el marc de
la lluita contra els efectes de la
pandèmia.
Concretament, l’anomenat
Fons Covid, que s’ha creat a
partir d’una modificació de crèdit dels comptes del 2020, està
distribuït de la següent manera:
35 milions per a les necessitats
socials, 30 milions per a la reactivació econòmica, 15 milions
per a la transformació de l’espai
urbà i 10 per a la cultura.

Els Serveis Socials han atès
més de 44.000 persones

ESCUT SOCIAL4La pandèmia
ha obligat als Serveis Socials de
la ciutat a multiplicar-se durant
els últims mesos. En el darrer
balanç, fet a finals de juliol, l’Ajuntament va explicar que des de
mitjans de març s’han atès més
de 44.000 persones.
De totes aquestes persones
ateses, 9.000 són nous usuaris
o bé feia un any que no havien
necessitat ser atesos. Tot i aquest
augment de les peticions d’ajuda, des de l’Ajuntament asseguren que s'ha reduït el temps
mitjà d'espera i que actualment
és de sis dies. D’altra banda,
també cal apuntar que el 70% de

les més de 44.000 persones ateses són dones i el 51% tenen entre 31 i 50 anys. L’alimentació i
l’habitatge són els dos principals
motius que provoquen la demanda d’ajut.
Segons dades municipals, el
districte de Nou Barris és el que
ha concentrat més atencions
durant els darrers quatre mesos:
16.365. El segueixen Ciutat Vella (14.368), Sant Martí (13.796),
Sants-Montjuïc (13.136), l’Eixample (12.929), Horta-Guinardó (10.952), Sant Andreu
(1.952), Les Corts i Sarrià Sant
Gervasi (7.928) i Gràcia, en darrer lloc (6.558).

El vicepresident Pere Aragonès i l’alcaldessa Ada Colau. Fotos: ACN

Durant la celebració del Ple,
el primer tinent d’alcaldia, el socialista Jaume Collboni, va remarcar la “ràpida” reacció del
govern municipal i va donar
les gràcies a l’oposició per la feina feta. El regidor de Pressupostos, Jordi Martí, es va mostrar satisfet per l’acord però va
avisar que a la tardor caldrà començar a debatre els pressupostos del 2021, que estaran
molt condicionats pels efectes
del coronavirus.
EL PLA DE LA GENERALITAT
Per la seva banda, la Generalitat
va aprovar el 21 de juliol el pla de
reactivació econòmica i social

que també ha de servir per combatre els efectes socials i econòmics de la pandèmia. L’executiu
que lidera el president Quim
Torra preveu destinar-hi 31.000
milions d’euros d’ara fins al
2032. Està previst que aquest
any ja es tiri endavant una partida de 2.760 milions d’euros.
Durant la presentació del
pla, Torra va reivindicar la necessitat d’un “consens de país
ampli”, mentre que el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va afirmar
que Catalunya està “preparada”
per rebre els recursos de l’acord europeu aprovat poc abans
de la seva compareixença.

El Centre de Serveis Socials del Poble-sec. Foto: Blanca Blay/ACN

Garantir l’accés a l’habitatge
HABITATGE4La crisi social té un
dels seus efectes més perillosos
en l’habitatge, ja que quan la precarietat creix els problemes que
tenen part de la ciutadania per
pagar el lloguer o les hipoteques
també augmenten.
La situació d’emergència
que pateixen alguns barcelonins amb l’habitatge preocupa
molt l’Ajuntament. Per aquest
motiu, el govern municipal ha
enviat requeriments a 14 grans
tenidors perquè posin al mercat
de lloguer un total de 194 pisos
que estan buits des de fa més de
dos anys. Si no ho compleixen,
Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
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el consistori expropiarà l’usdefruit i el domini del pis.
Tot i això, segons va explicar
a mitjans de juliol la regidora
d’Habitatge, Lucía Martín, la
voluntat municipal no és la
“d’expropiar” sinó que aquests
pisos compleixin la seva funció
social.
AJUDES DE LA GENERALITAT
Per la seva banda, la Generalitat
també ha reaccionat durant la
pandèmia. Al març va anunciar
que les famílies que viuen en pisos de lloguer del seu parc públic
tindrien una moratòria de la

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor
Ferran i Lola Surribas
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

mensualitat de l’abril, mentre
que a mitjans de maig va convocar una línia d’ajudes per un
import de 14,5 milions d’euros.
La subvenció està destinada a les
famílies que estaven patint un
ERTO.
D’altra banda, a finals de
juny la Generalitat va renovar
la línia de finançament per
construir pisos de lloguer social
amb una nova convocatòria de
subvencions. L’objectiu, van
explicar des del Govern, és “facilitar i impulsar la construcció
de pisos de lloguer social i ampliar el parc protegit”.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

Agost 2020

líniasarrià.cat

|6

líniasarrià.cat

#EnsEnSortirem

Agost 2020

Contra la pandèmia, una ciutat
per als vianants i els ciclistes
» El coronavirus ha provocat canvis en la mobilitat i l’urbanisme
» L’Ajuntament ha pacificat carrers i ha apostat pels talls de trànsit
URBANISME/MOBILITAT4La
pandèmia del coronavirus ha
obligat les administracions a prendre diferents mesures per garantir la seguretat de la ciutadania. En
aquest sentit, l’Ajuntament ha
fet una aposta per accelerar l’adaptació de la ciutat per tal que els
vianants, els ciclistes i el transport
públic formin el triangle d’aquesta nova mobilitat.
Un dels canvis que s’han pogut observar en els darrers mesos
és el de retallar, en alguns carrers,
l’espai per als cotxes per dedicarlo als vianants o als ciclistes. D’aquesta manera, s’han senyalitzat
els nous carrils amb pintura per
delimitar els nous espais sense
cotxes, que han permès que també hagi estat més fàcil garantir la
necessària distància de seguretat
entre la gent. Alguns exemples
d’aquest conegut com a urbanisme tàctic s’han vist al carrer Consell de Cent, a la Via Laietana o a
la Gran Via.
TALLS DE TRÀNSIT
Una altra de les mesures impulsades pel consistori ha estat la dels

El metro i el bus reben
el certificat d’espais segurs

MOBILITAT4Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
va obtenir a finals de juliol el segell de seguretat que certifica que
la xarxa de metro i bus són un espai segur contra els contagis de
coronavirus. La presidenta de
TMB, Rosa Alarcón, va rebre per
part de l’empresa Applus+ la certificació.
Concretament, Applus+ ha
verificat el control de neteja i
desinfecció dels vehicles i l’ús
dels canals telemàtics per atendre la majoria de gestions. D’altra banda, TMB també informa
els usuaris de la necessitat de
planificar els desplaçaments per
evitar les franges i les rutes més

concorregudes. Per últim, també s’ha comprovat que a les dependències de TMB es prenen
totes les mesures de seguretat
fent servir mascaretes, guants,
gel i productes desinfectants i
que es compleixen les distàncies
de seguretat.
BUS METROPOLITÀ
D’altra banda, el Bus Metropolità de l’AMB també s’ha convertit en un referent en protocols de
protecció i seguretat al transport públic davant del coronavirus, amb la incorporació de serveis addicionals de neteja i desinfecció i el canvi periòdic dels filtres de l’aire condicionat.

Els talls de trànsit han estat una de les mesures. Foto: Ajuntament

talls de trànsit en diferents avingudes de la ciutat durant els caps
de setmana, com per exemple als
carrers de Sants i Creu Coberta, a
la Via Laietana, a la rambla Fabra
i Puig i Onze de Setembre, a Gran
de Gràcia o al passeig de Sant
Joan. L’objectiu, tal com va explicar la tinenta d’alcaldia de Mobilitat, Janet Sanz, era crear “itineraris segurs” en espais de “gran
afluència”. Exceptuant algunes
queixes, com les dels comerciants

de Via Laietana, les mesures van
tenir bona acollida.

MENYS CONTAMINACIÓ
L’altre factor d’aquestes mesures
era el de seguir lluitant contra la
contaminació que hi ha a la ciutat
i fer-la més saludable per a tota la
gent que hi viu. “S’ha aprofitat la
situació per treballar per a una ciutat on conviuen el dret a moure’s
i el dret a un futur amb aire net”,
diuen des del consistori.

L’entrega del certificat de seguretat. Foto: Twitter (@rosaalarcon)

Buscant una ciutat més verda

URBANISME4Una de les conseqüències de l’estat d’alarma
decretat pel coronavirus va ser
la d’uns carrers i parcs de la ciutat amb una vegetació molt més
frondosa que la de costum i
amb una fauna recuperant espais perduts. Això, lluny de
quedar en un parèntesi, es vol
convertir, tal com va anunciar
l’Ajuntament fa setmanes, en
una nova forma d’interpretar els
espais verds de la ciutat.
D’aquesta manera, el govern municipal va presentar a
principis de juny la seva estra-

tègia per aconseguir una ciutat
més ecològica on es deixarà
créixer més la vegetació d’algunes zones sense que sigui vist
com un exemple de deixadesa.
“Sabem que la biodiversitat és
un element important per ser
una ciutat més saludable i és
una sortida imprescindible davant el coronavirus”, apunta el
regidor d’Emergència Climàtica, Eloi Badia.
ESPAIS DE BIODIVERSITAT
Així doncs, l’objectiu del consistori és convertir unes 130 hectà-

rees que ara tenen la catalogació de verd urbà en espais de
biodiversitat. Algunes de les
zones escollides són el parc
Diagonal Mar i el de Nova Icària, al districte de Sant Martí.
També es deixarà créixer el
verd en zones com les rotondes
o els entorns dels parcs infantils.
Segons Badia, es tracta d’acompanyar la natura en un procés que havia començat durant
el confinament.
Per últim, l’Ajuntament també té previst crear 40 noves
hectàrees de zones verdes.
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El Castell de Torre Baró:
un mirador privilegiat
NOU BARRIS/ La ciutat, als seus peus. Pocs
de nosaltres, o gairebé ningú, pot presumir
de tenir una ubicació tan majestuosa com
el Castell de Torre Baró, un mirador que
ofereix unes vistes privilegiades dels barris
menys coneguts de Barcelona.
Malgrat el seu aspecte medieval, l’actual castell és un edifici construït a principis del segle passat (l’any 1905) que agafa
el seu nom d’una torre construïda anteriorment (la que era la residència del baró
de Pinós, destruïda el 1714, durant la Guerra de Successió) al lloc on avui hi ha l’estació de metro. De fet, el seu propòsit inicial
era que fos un hotel que havia de servir
com a centre i punt de partida d’una urbanització en aquest barri, situat a la serra de
Collserola, però el projecte no va prosperar
i va ser abandonat sense acabar-se.

Construïda a principis
del segle XX, la idea era
que la majestuosa torre
fos un hotel i que servís
per donar vida al barri
Molts anys després, el 1989, es va fer
una reforma integral del castell, que passaria a ser declarat patrimoni històric de la
ciutat. Aprofitant les obres, al seu peu es va
construir un mirador des d’on es pot observar bona part de la ciutat (a banda de
Nou Barris, es pot veure part dels districtes

d’Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant
Martí) i municipis propers, com Badalona,
Santa Coloma i Sant Adrià.
Més enllà d’aquest ús, el Castell de Torre
Baró és també un punt d’informació i educació ambiental del parc de Collserola.
Entre altres activitats, s’ofereixen visites
guiades al castell, itineraris de descoberta
de l’entorn i tallers educatius pensats perquè pugui gaudir tota la família.

LES OBRES, EN MARXA DE NOU
Des de la dècada dels noranta, doncs, el
consistori ha volgut tenir cura d’aquest edifici i a principis del mes de novembre de
l’any passat (cinc anys després de la seva
reinauguració) va tancar-lo per fer obres de
rehabilitació a la façana, per evitar petits
despreniments.
Els terminis amb els quals treballava el
govern municipal era que aquestes obres

Els jardins del Palau de les Heures:
el lloc ideal per als més romàntics
HORTA-GUINARDÓ/ Al més pur estil renaixentista. Els jardins del Palau de les Heures, al barri de Montbau, són encara avui un dels millors indrets de descans i pau del districte d’Horta-Guinardó.
Situats a poc més d’un quilòmetre del parc del Laberint d’Horta, els jardins són obra de la imaginació d’Adrià
Piera i es van construir, juntament amb el palau, a finals
del segle XIX per l’arquitecte August Font i Carreras. L’edifici,
construït a l’estil d’un châteaux francès, va ser la residència de Josep Gallart i Forgas, un indià que havia fet fortuna a Puerto Rico. La família Gallart va viure en aquest edifici fins que va esclatar la Guerra Civil.
Actualment, el palau és la seu de la Fundació Universitària Bosch Gimpera i els jardins, plens d’escultures, brolladors i estanys, són tot un espectacle per als sentits. Magnòlies, acàcies, cedres, tarongers i alzines són algunes de
les flors i els arbres plantats en el recinte. Però, aleshores...
Per què es diu Palau de les Heures? El seu nom es deu a
una peça de terracota (Les Heures, de Josep Campeny) situada a la façana de l’edifici.

s’allarguessin uns quatre mesos, però el coronavirus va obligar a aturar els treballs i a
reubicar els diferents serveis que s’hi prestaven al Casal de Barri Som la Pera, al barri
de la Trinitat Nova.
Finalment, a principis del mes de juny,
quan la situació sanitària va permetre-ho,
van tornar a posar-se en marxa les obres,
que ja encaren la seva recta final, de manera
que la reobertura de l’edifici és imminent.

El Forn de la Concepció:
el modernisme del poble
EIXAMPLE/ Caminant pel carrer Girona es pot descobrir
una petita joia modernista. Al número 74 d’aquest carrer, a tocar del mercat, hi ha el Forn de la Concepció, que
ocupa els baixos de l’edifici. Encara avui, més d’un segle
després, es pot veure el rètol on es llegeix Panadería de
la Concepción. Pan de Castilla, pan de lujo.
L’aparador manté els revestiments de fusta i els ornaments propis de l’estil modernista: formes corbades
i motius vegetals, que emmarquen plafons de vidre pintats amb paisatges castellans. A l’interior, s’hi conserven
les rajoles i el taulell de fusta original. El modernisme va
impregnar la vida quotidiana de Catalunya a principis del
segle XX i aquest negoci n’és un exemple.
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La història batega als refugis
antiaeris de Sant Andreu

SANT ANDREU/ Edificis i construccions que
parlen i que són testimonis d’una part fosca
de la nostra història. I és que fa poc més de
82 anys, quan franquistes i feixistes italians
bombardejaven la ciutat en la recta final de
la Guerra Civil espanyola, va ser necessària la
construcció de refugis perquè els veïns tinguessin un lloc segur d’estada provisional
mentre plovien bombes del cel.
El subsol de Barcelona va omplir-se d’aquestes construccions, moltes de les quals
avui serveixen de testimoni del moment i
s’han rehabilitat per poder acollir visites guiades que donen context i expliquen els fets
del març de 1938, tot i que el primer bombardeig es va fer l’any anterior.
A Sant Andreu, per exemple, hi ha constància de tres refugis (cosa que no vol dir que

líniasarrià.cat

no n’hi hagi més): el de la Lira (a Sant Andreu
de Palomar), el del carrer Matanzas (al barri
del Congrés i els Indians) i el de la Sagrera, situat sota la Torre de la Sagrera.
El de la Lira (una societat cultural i esportiva molt arrelada al barri) és el més petit i
només té un accés (incompleix la normativa
de la Junta de Defensa Passiva que deia que
com a mínim n’havien de tenir dos o més per
evitar que la gent quedés atrapada al seu interior en cas d’esfondrament). De fet, el més
probable és que servís als membres de la junta
directiva per continuar les reunions en lloc
segur durant els bombardejos de la Guerra
Civil. El refugi es pot visitar actualment.
Pel que fa al del carrer Matanzas (el refugi
977), va ser un dels primers 30 que l’Ajuntament va ordenar construir la tardor del 1936,

pocs mesos després del cop dels militars franquistes, i es va descobrir l’any 2007 durant la remodelació i condicionament del carrer de Pinar
del Río. S’hi podia accedir per tres punts (actualment les tres entrades estan tapiades) i de
punta a punta fa més de 150 metres. A dins encara hi ha petits armaris que es feien servir per
guardar productes de primera necessitat, com
llums de mà i aigua, mentre que al centre hi ha
una petita habitació que funcionava com a infermeria. Actualment no està obert al públic.
Per últim, el que està en millor estat és el
que hi ha a sota de la Torre de la Sagrera. El refugi, d’uns 80 metres de llargada, havia passat
desapercebut durant molts anys i conserva els
bancs i les latrines, els pous de ventilació i la
instal·lació elèctrica original intacta. S’està treballant per poder obrir-lo al públic.

La Torre de les Aigües: patrimoni
singular del Front Marítim del Poblenou
SANT MARTÍ/ Construïda a finals del segle XIX
(entre 1880 i 1882), la Torre de les Aigües va
servir per abastir la ciutat d’aigua potable en
un moment de la història en què no feia gaire
que s’havia patit una sequera extrema. L’industrial Xavier Camps va ser el seu impulsor,
amb la col·laboració de l’arquitecte municipal
de Sant Martí de Provençals Pere Falqués.
El 21 de juny de 1882 es va celebrar l’acte
d’inauguració de la torre (que encara no estava acabada), però només set anys després
de la seva posada en marxa es van detectar
elevats índexs de salinitat en l’aigua, que es recollia del riu Besòs, de manera que l’edifici va
deixar de ser usat per al seu propòsit inicial.
Serviria, però, per produir l’aigua que es
faria servir a les diferents indústries de la ciutat, i estaria en ple funcionament durant més

d’un segle, fins al 1992, l’any en el qual es van
celebrar els Jocs Olímpics.
REPENSANT EL SEU ÚS
La torre, considerada un dels grans exemple
de l’arquitectura industrial de la Catalunya
del segle XIX, va ser reformada l’any 2010 i repensada perquè els veïns del barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, el
districte de Sant Martí i de la ciutat puguin
conèixer-la i gaudir-ne amb visites guiades.
En aquests tours es fa un recorregut per
la seva història: el seu propòsit inicial frustrat,
la seva reconversió per a ús industrial i, finalment, en el que s’ha convertit en els nostres
dies: un majestuós exemple de patrimoni i
també un mirador privilegiat situat al cor del
districte de Sant Martí.

Les Corts
Endinsa’t a la
Colònia Castells
Es pot fer un viatge al passat
sense sortir de la ciutat? Doncs sí.
Entrar al passatge Piera, a l’interior de l’illa que formen els carrers
Entença, Montnegre, Taquígraf
Serra i Equador, és posar els peus
en una altra dimensió, perquè
allà encara hi ha les últimes cases
del que va ser la Colònia Castells,
un conjunt de 280 cases barates
que es van començar a construir
l’any 1923 perquè hi visquessin
els treballadors de la desapareguda fàbrica de vernissos i xarols
Castells.
Les cases que hi ha a l’antiga
colònia estan afectades per un
projecte urbanístic que es va
posar en marxa a principis dels
2000 i que es troba en la seva
fase final, tot i que encara avui hi
ha algunes famílies que viuen al
passatge Piera.
PROCÉS PARTICIPATIU
Fa gairebé dos anys i mig, el febrer de 2018, es va posar en
marxa un procés participatiu impulsat des del Districte que volia
donar la veu als veïns per fixar
propostes i criteris abans que es
redactés el projecte d’ordenació
del nou espai que hi hauria després que s’enderroquessin les
cases.
Sobre la taula es van debatre
aspectes pel que fa a com preservar la seva memòria històrica,
les activitats que s’hi faran i els
usos que tindran els seus espais
en el futur, entre altres.
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El comerç local mira endavant
tot i uns mesos molt complicats
» Els botiguers lluiten per superar els efectes de la pandèmia
» L’Ajuntament i la Generalitat han fet plans d’ajuda per al sector
COMERÇ4El petit comerç ha estat, sens dubte, un dels sectors econòmics de la ciutat que ha patit
amb més força la pandèmia del coronavirus. Tot i això, i després d’un
estat d’alarma que va provocar el
tancament provisional d’una gran
part dels negocis, molts comerciants no s’han rendit i lluiten per
tirar endavant.
Seguint les peticions que arribaven des del sector, les administracions també van respondre
amb força rapidesa i han fet
aportacions destacades per mirar d’ajudar-lo. En aquest sentit,
a mitjans d’abril l’Ajuntament va
anunciar un fons extraordinari de
25 milions per a la petita economia, on hi ha el petit comerç i la
restauració. Part d’aquests diners
han servit per injectar liquiditat
perquè es poguessin pagar els lloguers comercials, una de les despeses estructurals més grans
dels comerciants. Una altra mesura, que en aquest cas han aprofitat bars i restaurants, ha estat
l’ampliació de l’espai que es pot
destinar a les terrasses.
D’altra banda, a finals de

Campanya de la Diputació
per reivindicar el comerç

COMERÇ4La Diputació de Barcelona també s’ha afegit a la reivindicació del comerç local com
un sector clau per al desenvolupament de les ciutats i els pobles. Amb la campanya ‘Ara et
toca a tu: Gràcies’ fa una crida
a la ciutadania perquè compri i
doni suport al petit comerç alimentari i als mercats de proximitat que durant aquesta crisi
sanitària “han demostrat la seva
importància abastint la ciutadania”.
Des de la Diputació de Barcelona afirmen que “el comerç
dona vida als pobles i les ciutats

i ara més que mai toca omplir
els carrers de color, esperança
i llançar un missatge d’agraïment als nostres comerciants”.
Des d’aquesta entitat supramunicipal consideren que és
fonamental “sensibilitzar la
ciutadania sobre la importància del consum en el comerç de
proximitat i donar suport a
l’impuls de l’activitat econòmica local”.
La campanya té una alta
presència a les xarxes socials
(Instagram, Twitter i Facebook)
amb l’objectiu d’arribar a una
gran quantitat de públic.

El petit comerç segueix combatent la crisi actual. Foto: Ajuntament

juny el consistori també va posar en marxa la campanya ‘Compra a prop’ per fomentar el comerç de proximitat i la restauració dels barris entre els veïns.
“L’acte de solidaritat més gran
que pot fer avui un veí amb l’economia local de la ciutat és
prendre un cafè al bar de sota
casa, anar a un restaurant del barri o comprar en una botiga del
districte”, va afirmar el primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni.

Pel que fa a la Generalitat, a
finals d’abril es va posar en marxa un pla d’ajut per al sector i els
autònoms. En aquest cas es tracta de subvencions per a les associacions de comerç amb l’objectiu, tal com van explicar des
del Govern, “d’enfortir el model
associatiu per dotar-lo d’eines
per afrontar els reptes sectorials i donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels comerços associats”.

L’hora de la digitalització

EMPRENEDORIA4Els eixos comercials de la ciutat han passat
per moments complicats a causa
de la pandèmia. Tot i això, han seguit al peu del canó defensant els
seus comerços associats per mirar
de mitigar la crisi que fa mesos que
pateix el sector.
Una de les entitats que no
s’ha aturat és la Fundació Barcelona Comerç, que representa els
eixos perifèrics. En aquest sentit,
un dels missatges més clars que
des de Barcelona Comerç han
volgut enviar és el de la importància de la digitalització del sec-

tor. “Després d’aquesta pandèmia,
s’ha demostrat que és necessari
que el comerç abraci de forma definitiva la digitalització, i amb
això no ens referim a la venda online sinó a la incorporació de totes les eines digitals que tenim a
l’abast”, afirma el president de l’entitat, Salva Vendrell.
Per aquest motiu, Barcelona
Comerç aposta per recursos que
puguin ser útils als comerços. Un
d’ells és el de l’aplicació de geolocalització GONOW, que permet a
qualsevol negoci minorista amb
una botiga física atraure persones

properes, informant diàriament
sobre els seus productes, serveis i
esdeveniments amb tantes promocions com vulgui.

LES APEU
D’altra banda, fa poques setmanes
el petit comerç va rebre una bona
notícia amb l’aprovació de l’avantprojecte de llei de les Àrees de
Promoció Econòmica Urbana
(APEU). Les APEU, reclamades
per Barcelona Comerç, aposten per
un model de col·laboració publicoprivat que busca modernitzar les
àrees comercials de les ciutats.

11 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

Agost 2020

líniasarrià.cat

| 12

líniasarrià.cat

#EnsEnSortirem

Agost 2020

48 milions d’euros per pal·liar
els efectes del virus a les escoles
» Educació impulsa un pla per als centres amb més dificultats
» L’objectiu: menys barreres econòmiques i més acompanyament
ENSENYAMENT4Un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives
dotat amb 48 milions d’euros per
compensar les desigualtats agreujades pel coronavirus. Aquest és el
pla que impulsa el Departament
d’Educació, la major part de les accions del qual es focalitzaran en els
500 centres educatius de més
complexitat, un 5% concertats, i
que escolaritzen uns 180.000
alumnes. Tot i això, n'hi haurà de
generalitzades.
El pla té quatre àmbits d'actuació i 19 mesures concretes. El
primer d'aquests àmbits és la reducció de les barres econòmiques, en el qual es destinaran 5 milions a l'accés equitatiu a les sortides i colònies escolars, 4,2 a la
gratuïtat dels materials escolars als
centres públics i 1,6 més a l'accés
equitatiu a activitats extraescolars
en centres concertats en entorns
socioeconòmics desafavorits.
El segon àmbit és el d'acompanyament als alumnes, que

compta amb 26,9 milions d’euros,
dels quals bona part seran per a
la contractació de personal d'atenció educativa, tant tècnics d'integració social com educadors
socials (13,5 milions).
El tercer àmbit s’adreça a les
famílies i invertirà 400.000 euros
en formació, 200.000 en dinamització de les associacions de
mares i pares, 500.000 en la millora de la comunicació entre les
famílies i l'escola i 50.000 en suport a les federacions.
Per últim, el darrer àmbit preveu la creació de cinc nous plans
d'entorn amb una inversió de

480.000 euros, el reforç del lideratge i la coordinació dels ja existents (1,6 milions), actuacions
comunitàries contra l'abandonament escolar (1,5 milions), el foment de l'orientació d'àmbit comunitari (1,6 milions) i 4 milions per a oportunitats educatives que impulsen entitats o organitzacions més enllà de l'escola.
“Els alumnes venen amb motxilles diferents. Aquest pla pretén
recollir totes les motxilles i treureles de les espatlles dels alumnes
perquè siguin lliures a l'aula”, resumia el conseller Josep Bargalló
el dia de la presentació del pla.

Reforç educatiu per als nens
i les nenes més vulnerables

ENSENYAMENT4L’Èxit estiu 20
va tornar el passat mes de juliol a
Barcelona per reforçar l’ensenyament dels estudiants en situació de
vulnerabilitat que han vist afectat
el seu aprenentatge per la Covid19. Prop de 680 alumnes de cinquè i sisè de primària i de l’ESO
s’han beneficiat del programa,
que treballa competències bàsiques i hàbits d’estudi.
Així ho detalla l’Ajuntament
de Barcelona, que explica que un
total de disset centres dels districtes de Sants-Montjuïc, Nou
Barris i Sant Andreu (tretze instituts i quatre instituts escola) han
ofert les sessions, de dues hores
diàries, entre l’1 i el 16 de juliol.

A més del reforç general, s’hi
ha treballat especialment la llengua catalana amb els joves nouvinguts que durant els últims
mesos l’han deixat de practicar,
i també la conversa en anglès. A
més, en tres dels instituts s’ha
complementat el reforç escolar
amb activitats artístiques com
literatura, dansa, arts plàstiques
o música gràcies a la col·laboració del programa municipal del
Pla de barris.
Els centres han aplicat totes les
mesures de prevenció sanitària,
com ara la desinfecció dels espais,
l’ús general de mascaretes i de gel
hidroalcohòlic i el rentat de mans
abans i després de les sessions.

Educació contractarà més
de 8.000 nous professionals

ENSENYAMENT4El Departament d'Educació contractarà
8.258 nous professionals per al
curs que ve. D'aquests, 1.276 són
els que ja estaven previstos al
pressupost del 2020 i 6.982 corresponen a l'ampliació extraordinària per la crisi del coronavirus.
Concretament, 6.682 d'aquests contractes seran per a
professionals presents a l’aula:
5.417 docents i 1.265 personal d'atenció educativa. A més, es contractaran 1.239 monitors i 337
professionals d'administració i
serveis. Els nous contractes seran

de setembre a agost del 2021 i la
majoria a temps complet.
El Departament d'Educació
preveu que les noves contractacions vagin destinades a reduir les
ràtios que estan sobredimensionades, a millorar la qualitat educativa i a treballar amb els alumnes en una situació més vulnerable. Així, les noves contractacions no s'aplicaran de manera simètrica a tot el país, sinó que es
destinaran sobretot als centres
que tenen sobreràtios, alumnes
en situació de més vulnerabilitat
o situacions de complexitat.

300.000 ordinadors per als
alumnes a partir de 3r d'ESO

ENSENYAMENT4300.000 ordinadors portàtils per als alumnes
de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i formació professional i 85.000 per
als docents, a banda de garantir
110.000 punts de connexió a internet per als alumnes de qualsevol curs, també de primària, que
no hi tinguin accés a casa.
Aquestes són les actuacions
més urgents del Pla d'Educació
Digital de Catalunya, que estava
previst desplegar fins al 2025
però que l'emergència del virus ha
accelerat. El pla es farà ara en tres
anys i, dels prop de 185 milions
d’euros que contempla, 106 s'executaran el pròxim curs. “Això
ens garanteix que, si hi ha d'haver
un altre confinament o aïllament

d'un centre o municipi, puguem
assegurar la continuació de la
tasca lectiva", diu el conseller Josep Bargalló.
L'objectiu, doncs, és garantir
que tots els alumnes puguin seguir les classes des de casa en cas
d'un nou confinament o d'un escenari d'educació híbrida. En
aquest sentit, es prioritzarà el repartiment de dispositius a partir de 3r d’ESO fins a la postobligatòria perquè, en una eventual situació de futurs confinaments i emergència educativa,
serien els primers nivells a entrar
en un model d'educació híbrida.
Ara bé, l’obertura de les escoles
el setembre es manté com a opció prioritària i “factible”.
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El sector de la cultura rep
un impuls per mitigar la crisi
CULTURA4El sector cultural ha
patit amb molta força la pandèmica del coronavirus, que durant
mesos va provocar la suspensió
d’un gran nombre d’esdeveniments. Per tal de mitigar aquesta complicada situació, la Generalitat i l’Ajuntament han ofert
diferents ajudes.
Des de la Generalitat s’ha
impulsat el pla de rescat del
sector cultural, que té un pressupost de 31 milions d’euros. Inclou diferents línies d’ajuda,
com un crèdit de l’Institut Català de Finances dotat amb 10
milions d’euros que permet demanar ajudes que van dels
20.000 als 300.000 euros retornables en cinc anys.
En paral·lel, també hi ha hagut partides econòmiques que
han fet possible que s’assumís el
dèficit dels equipaments causat
per la manca d’ingressos pels
tancaments. De forma més concreta, s’han donat subvencions a
diferents espais importants de la
ciutat, com per exemple el cas del
MACBA, que ha rebut 500.000
euros per al finançament de les
despeses de funcionament d’aquest any 2020.
D’altra banda, des de la Generalitat, en paraules de la consellera de Cultura, Mariàngela

El Grec, un dels festivals que ha tirat endavant. Foto: Pau Cortina/ACN

Vilallonga, s’ha elogiat el sector
per haver estat exemplar a l’hora d’organitzar la represa dels esdeveniments.
BONUS CULTURALS
Per la seva banda, l’Ajuntament
destina dos milions d’euros a
impulsar el projecte Bonus Cultura per incentivar el consum
cultural. Es posen en circulació
200.000 abonaments –50.000
van començar a circular el 13 juliol i 150.000 ho faran al setembre– per bonificar la despesa en cinema, espectacles de

música i arts escèniques i llibres.
L’usuari del Bonus Cultura, que
té un valor de 40 euros, pagarà
30 euros (més 1 euro de despeses de gestió) i l’Ajuntament
n’afegirà 10. L’abonament es
pot comprar al web de Bonus
Cultura i l’usuari obté un codi
QR que bescanviarà al moment
de l’espectacle. La iniciativa
també és per a la gent que no sigui de Barcelona.
Els dos milions d’euros provenen del fons extraordinari de
recuperació de l’economia que
ha creat el consistori.

Pla de xoc cultural de
2,2 milions de la Diputació

CULTURA4Qui també ha posat
el seu gra de sorra per revifar el
sector cultural ha estat la Diputació de Barcelona, que a finals de maig va anunciar un pla
de xoc cultural de 2,2 milions
d’euros.
L’entitat supramunicipal va
dissenyar un pla que té dos objectius principals. D’una banda,
que els creadors puguin seguir
fent la seva feina i, de l’altra, que
els ajuntaments tirin endavant la
seva programació cultural. Els
2,2 milions d’euros han anat a
parar a la compra de llibres per
a les biblioteques, a les sales de
teatre públiques i, entre d’altres,

a la creació d’una plataforma audiovisual per emetre obres de teatre, concerts i altres espectacles
a través dels canals de la Xarxa
Audiovisual Local.

106 MILIONS D’EUROS
La Diputació dedica un total de
106 milions d’euros a la cultura,
que van a parar a llocs com el
CCCB, l’Institut del Teatre, el
Museu Marítim, el Teatre Lliure,
a la xarxa de biblioteques provincials o a la difusió d’arts escèniques. Aquest pressupost s’ha
pogut mantenir durant la crisi actual i això ha permès crear aquesta partida de 2,2 milions d’euros.
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