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El coronavirus ha deixat contra les
cordes les residències catalanes.
L’escassetat de material de pro-
tecció per al personal dels gerià-
trics no està permetent frenar la
propagació de la malaltia entre els
interns. Només al Barcelonès
Nord ja s’ha tingut constància
de la mort per Covid-19 d’al-
menys cinc usuaris de centres
per a la gent gran. 

“La situació ens desborda.
Anímicament està sent molt dur”,
explica la Noemí, terapeuta ocu-
pacional de la Residència Betania
de Santa Coloma de Gramenet. En
aquestes instal·lacions ubicades al
barri de Singuerlín i amb capaci-
tat per acollir 48 persones ja s’han
registrat cinc casos positius i una
mort per coronavirus. “El centre
fa dues setmanes que es troba
completament aïllat. Sembla que
els casos avancen bé, però els tre-
balladors ens sentim molt des-
protegits. Nosaltres també tenim
família”, apunta.

Com també està passant en
molts altres geriàtrics de la zona,
el personal de la Residència Beta-
nia no compta amb els equips de
protecció adequats per poder aten-
dre els infectats sense exposar-se
al risc de contagiar-se. En concret,
només han tingut accés a dos kits
complets, que jan han estat utilit-
zats i desinfectats diverses vegades.
“No tenim més mascaretes amb fil-
tre ni tampoc bates. Les estem fent
amb bosses d’escombraries i im-
permeables”, assenyala la tera-
peuta, i afegeix que fins i tot estan
fent comandes privades de mate-
rial a través d’Amazon. 

Aquesta situació límit ha aca-
bat per fer estralls en la plantilla del
centre. Dels prop de 30 treballa-
dors, almenys una tercera part es

troba de baixa, entre ells el direc-
tor de les instal·lacions.  “Estem en
un cicle de baixes i suplències. La
gent es va posant malalta i marxa
a casa. Ara mateix estem sense in-
fermera”,  lamenta la Noemí.

ALLAU SOLIDARI
Malgrat les dificultats, si alguna
cosa està esperonant el personal
de la residència supervivent a
continuar és la solidaritat dels

veïns. Al voltant del geriàtric s’ha
conformat una xarxa de volunta-
ris que els fan arribar tota mena

de material de protecció com,
per exemple, mascaretes de tela
fetes a mà. Una de les aportacions
més generoses ha estat la donació
de gairebé 400 mascaretes per
part de l’església cristiana xinesa
de Santa Coloma.

Una situació semblant s’està
vivint a la Residència Berllor de
Badalona. La solidaritat veïnal
també està ajudant a pal·liar l’es-
cassetat de material de protecció
per als treballadors. “Trobar mas-
caretes està sent impossible. De
guants només en tenim per a
aquesta setmana, però ja hem fet
algunes comandes”, afirma Des-
ireé García, una de les responsa-
bles  del geriàtric. La quarantena
de membres del personal d’a-
quest centre creuen els dits per-
què de moment no tenen cap cas
positiu confirmat entre els 61 re-
sidents. “Aquesta és la por que te-
nim. Esperem que no passi per-

què estarem desprotegits”, as-
senyala Jaume Mitjana, gerent de
la residència. Segons explica Mit-

jana, fins ara tots els possibles ca-
sos d’infecció detectats han aca-
bat descartant-se.

INTERVENCIÓ DEL GOVERN
Amb tot, la residència Ramon
Berenguer de Santa Coloma po-
dria convertir-se en el segon cen-
tre del Barcelonès Nord intervin-
gut per la Generalitat a causa de
la pandèmia. L’Ajuntament ha de-
manat al Govern que prengui

mesures urgents per tal de ga-
rantir la seguretat de treballadors
i pacients d’aquest geriàtric. Se-
gons apunten fonts municipals,
quatre residents han mort per co-
ronavirus aquesta setmana i el
65% dels membres del personal
no pot prestar servei perquè es
troba de baixa per la malaltia. A
més, del total de 144 interns, al-
menys 72 es troben aïllats per un
possible contagi. Des del consis-
tori colomenc s’insta la Generali-
tat a intervenir tal com ja s’ha fet
a un geriàtric de la localitat veïna
de Sant Adrià de Besòs. En el cas
de la Residència Sant Adrià, ca-
torze dels vint interns presenten
símptomes de la Covid-19 i la mei-
tat de la plantilla està de baixa. 

Segons ha informat aquest di-
mecres Afers Socials, almenys
362 ancians que vivien en resi-
dències catalanes han mort per co-
ronavirus. I la xifra va creixent.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Toquen fons
» Els geriàtrics viuen una situació límit per la falta de materials de protecció contra el coronavirus

» La residència Ramon Berenguer podria convertir-se en el segon centre intervingut al Barcelonès Nord

Diverses residències han demanat ajuda als efectius de l’Exèrcit davant la falta de material de protecció per tal de desinfectar les instal·lacions. Fotos: ACN

5
usuaris de geriàtrics
del Barcelonès Nord
haurien mort per
coronavirus

362
persones han mort 
per Covid-19 en
residències per a la
gent gran a Catalunya
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No poden fer diferències
per Comunitats Autò-

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No se nos escapa que la
crisis del coronavirus va a

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

@DBR8

La llei d’estrangeria ens
perjudica a totes. En

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

Aprofitar per aprendre
català, fer exercici, jugar a

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

@AlbertLloreta@cjuarespalma@OscarAndreu

Tribuna

De què ens serveix l’estat i les seves es-
tructures si davant una crisi com aques-
ta no es pot garantir el sosteniment de
la vida al conjunt de la població? Al sud
d’Itàlia hi comença a haver famílies que
no poden pagar la compra als super-
mercats, i per això l’exèrcit ja ha ocu-
pat els carrers per “seguretat”. Però no
defensen la seguretat alimentària dels
qui passen gana. No. Aviat ho veurem
a casa nostra. Perquè per salvar vides
cal un bon sistema sanitari, per des-
comptat, però també que la població
tingui cobertes totes les necessitats
bàsiques. De què serviria garantir un
confinament estricte i disposar de tots
els estris de protecció si després cen-
tenars, milers de persones
morissin dins les seves cases
d’inanició? Procurar-se ali-
ments i mesures d’higiene
són accions tan imprescin-
dibles per salvar la vida com
tenir aixopluc confortable
on confinar-se. La relació
entre l’alimentació i la salut, l’esperança
de vida i la capacitat de fer front a pan-
dèmies com la que estem vivint, no dei-
xa cap dubte que la mala alimentació i
la pobresa maten.

I es constata que davant la pandèmia
de la Covid-19, pel que fa a l’alimentació
les administracions públiques han ge-
nerat un buit espectacular. A Badalona
està sent un dels problemes més com-
plexos. Sort n’hi ha de les organitzacions
del tercer sector i de les xarxes de soli-
daritat, que fan una feina ingent, però no
donen l’abast i la situació està al límit. Les
entitats han hagut de denunciar-ho pú-
blicament. L’Ajuntament ha d’estar al
costat dels que representa, facilitar la tas-
ca de les entitats, sumar esforços i no dei-
xar ningú al marge. Anem tard i mala-
ment, en general, i la pressió diària de les
famílies que no poden proveir-se és
dramàtica. No tenen diners per fer la

compra. La distribució de les beques
menjador via targetes moneder ha sigut
caòtica, tres setmanes després hi ha fa-
mílies que encara no les han rebut. Les
famílies amb necessitats creixen, el cir-
cuit burocràtic per accedir a ajuts és fei-
xuc i complex. Per això proposem con-
tractar 20 nous professionals del treball
social. Davant la manca de recursos, la
solució no pot ser el banc d’aliments: ob-
liga a desplaçaments de punta a punta
de la ciutat i respon a un model poc em-
poderador. Estem treballant i a dispo-
sició del govern de la ciutat fent propostes
concretes per trobar bones solucions. Les
targetes moneder o ingressos directes per
a ajuts d’urgència són propostes en

aquesta línia, però s’ha d’agilitzar. Cinc
milions per a ajuts d’urgència, hem
proposat. És el mínim que cal.

Al nostre país, de forma sistèmica i
des de fa massa anys, es cobreix la falta
d’accés a l’alimentació amb un plante-
jament equivocat, basat en l’assisten-
cialisme i una solidaritat mal entesa. En
una caritat que s’ha convertit en baula
sistèmica, una part més de l’engranatge
de les desigualtats. Tranquil·litza cons-
ciències i allibera l’administració públi-
ca de fer front a un problema i de plan-
tejar-se’l com una prioritat política que
li cal resoldre. En definitiva, aquesta fór-
mula no ajuda a avançar cap a un siste-
ma de més justícia social. Els recaptes i
bancs d’aliments poden servir puntual-
ment com a fórmula d’emergència cir-
cumstancial, però mai com a fórmula
permanent i consolidada, com és el
nostre cas. Són el major indicador del fra-

càs del nostre sistema econòmic i social,
i encara més quan, a sobre, funcionen
sense donar cap autonomia en la presa
de decisions de les persones sobre quin
tipus d’alimentació volen tenir. En
aquest sentit, sistemes com les targetes
moneder són un pas endavant, però és
evident que la solució definitiva vindrà
mitjançant l’establiment d’una renda bà-
sica o d’un sistema econòmic i social que
no deixi ningú al marge.

Perquè l’extrema pobresa, la po-
bresa, la precarietat i la subsistència ajus-
tada són part estructural del sistema eco-
nòmic que ens regeix, sustentat en les de-
sigualtats. Sense feines no remunerades,
salaris baixos, i autònoms i petits em-

prenedors al límit, els èxits
miraculosos de les grans for-
tunes no existirien. I la cò-
moda  tranquil·litat  de les
classes benestants tampoc.
És clar que hi juguen molts
altres factors, però aquest
n’és la columna vertebral.  La

subsistència ajustada, la precarietat, la
pobresa i l’extrema pobresa no són una
responsabilitat individual, com ens vol
fer creure el neoliberalisme, sinó que són
una condició necessària per mantenir
l'statu quo que possibilita l’existència de
les classes benestants. I els mecanismes
de compensació basats en la caritat as-
sistencialista –disfressada de solidaritat–
usen, a més, subtils mecanismes de
discriminació, el paternalisme o la cri-
minalització, per no haver de compar-
tir responsabilitat col·lectiva. Sempre és
més fàcil de pair l’existència dels pobres
si se'ls considera culpables de ser-ho, per
la seva incompetència, inferioritat o
maldat.

Una lliçó més que la Covid-19 ens posa
al davant. Combatre la pobresa és erra-
dicar les injustícies i lluitar contra les de-
sigualtats, que s'agreugen amb el temps
i en determinades crisis com l'actual.

Per salvar vides cal un bon sistema
sanitari, però també que la població

tingui cobertes les necessitats bàsiques

per Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona i cap de llista de Guanyem

No ens cal caritat sinó justícia
Els semàfors

Can Ruti i el Clínic
L’Hospital Germans Trias i Pujol de Ba-
dalona està col·laborant amb la Univer-
sitat de Barcelona i l’Hospital Clínic en
el desenvolupament i adaptació de tres
models de respiradors d’emergència per
fer front a la pandèmia de la Covid-19.    

pàgina 6

Aj. de Santa Coloma
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gra-
menet ha decidit no cobrar la renda de
lloguer dels habitatges públics. El con-
sistori encapçalat per Núria Parlon ha
pres aquesta mesura amb l’objectiu de
poder pal·liar la crisi pel coronavirus.      

pàgina 8

Exèrcit espanyol
Les tasques de desinfecció de la Unitat
Militar d’Emergències de l’exèrcit a Ba-
dalona han tornat a desfermar la polè-
mica. L’equip especialitzat de les forces
armades rebia autorització exprés per
netejar el centre de menors La Dida.

pàgina 6
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Safata d’entrada

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

Falta de material 
per Maribel Estrada

Què fer per solidaritat
per Jordi Lleal 

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

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

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

Les millors
perles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A les xarxes

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

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

#ConfinamentTotal

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

#SumantForces #MessiAlRescat
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SERVEIS SOCIALS4L’accés a
productes bàsics està centrant el
debat de mesures per pal·liar la
crisi del coronavirus a Badalona.
Diverses entitats demanaven di-
vendres a l’Ajuntament que
prengués mesures urgents per
respondre a la situació d’emer-
gència alimentària de moltes fa-
mílies de la ciutat. El grup mu-
nicipal de Guanyem se sumava
aquest dilluns a la reclamació i
proposava destinar cinc milions
del superàvit pressupostari mu-
nicipal a garantir aquests pro-
ductes de primera necessitat.

En un comunicat conjunt,
les plataformes denunciaven la
“lentitud” del consistori a l’hora
de solucionar les necessitats de
la ciutadania que s’han accentuat
amb la propagació de la malal-
tia i amb el decret d’estat d’a-
larma. Segons apuntaven les
agrupacions, les famílies de Ba-
dalona en situació de vulnera-
bilitat necessiten mesures “con-

cretes i d’aplicació immediata”
per superar aquesta crisi so-
cioeconòmica. Entre les recla-
macions que feien arribar al
consistori, les entitats demana-
ven “més recursos econòmics i
humans” per als Serveis Socials
per donar resposta a les de-
mandes d’alimentació i que
s’habiliti un punt d’informació
per clarificar dubtes sobre com
accedir a aquests ajuts i sobre el

repartiment de targetes amb be-
ques menjador. 

Per la seva banda, Guanyem
apuntava que la situació actual
requereix un pla “potent i rea-
lista” per dotar de recursos les
persones amb dificultats per co-
brir “necessitats com l’alimenta-
ció”. El partit reclamava destinar
cinc milions d’euros del superà-
vit pressupostari per garantir
l’accés a aquests productes bàsics.

Un repartidor d’àpats socials entrega una bossa amb aliments. Foto: ACN

Entitats i oposició demanen
garantir productes bàsics

» Diverses entitats reclamen mesures contra l’emergència alimentària
» Guanyem aposta per destinar-hi 5 milions del superàvit municipal

L’exèrcit desinfecta 
el centre de menors La Dida

POLÈMICA4Les tasques de des-
infecció de la Unitat Militar d’E-
mergències (UME) de l’exèrcit a
Badalona han tornat a desfermar
la polèmica aquest cap de set-
mana. L’equip especialitzat de les
forces armades espanyoles acu-
dia dissabte al centre de menors
La Dida per netejar les instal·la-
cions a petició de la mateixa di-
recció de l’equipament, que ho va
demanar a través de la delegació
del govern espanyol a Catalunya,
i de l’Ajuntament de Badalona.
Després que la llar d’acollida avi-
sés la Direcció General d’Atenció

a la Infància i l’Adolescència, el
Departament de Treball i Afers
Socials va autoritzar divendres de
manera exprés l’actuació, que té
l’objectiu d’evitar la propagació
del coronavirus. 

Aquest segon episodi polè-
mic arriba després que l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol no
permetés dijous passat l’entra-
da de l’equip especialitzat de l’e-
xèrcit per desinfectar l’interior
de les instal·lacions de Can Ruti
perquè “no era necessari” en-
trar-hi per garantir les condi-
cions d’higiene.

Can Ruti i el Clínic col·laboren
per desenvolupar respiradors
SALUT4L’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona està
col·laborant amb la Universitat
de Barcelona i l’Hospital Clínic
en el desenvolupament de res-
piradors d’emergència per fer
front a la pandèmia del corona-
virus. Un equip conjunt està
treballant amb tres dispositius
que han de permetre la respira-
ció dels pacients en una situació
d’absència de respiradors nor-
mals, com està passant en molts
centres sanitaris d’arreu de l’es-
tat espanyol. Els models estan
sent adaptats per tres empreses

-Protofy.xyz., GASN2 i GPAIn-
nova- per tal que siguin efi-
cients i de fàcil industrialització.
”En aquesta situació excepcional,
la intel·ligència col·lectiva gene-
rada en posar molts agents a des-
envolupar noves solucions ha de
permetre superar amb èxit els
reptes que afrontem en un temps
rècord”, apunta Xènia Acebes,
directora de l'Àrea Assistencial
del Servei Català de Salut, un
dels impulsors. Un cop supera-
des les validacions, els prototips
hauran de ser aprovats per l'A-
gència Espanyola del Medicament.

Mor l’historiador i pedagog
Jordi Monés i Pujol-Busquets
EDUCACIÓ4L’historiador i pe-
dagog Jordi Monés i Pujol-Bus-
quets va morir dissabte als 91
anys. Nascut el 1928 a Badalona,
Monés va fundar el 1983 la So-
cietat d’Història de l’Educació
dels Països de Llengua Catalana
i és considerat un dels pioners de
la història de l’educació als te-
rritoris de parla catalana i a Es-
panya. Durant la seva trajectò-
ria, el pedagog va publicar més
de 40 llibres –en solitari o amb

altres especialistes- i va escriu-
re nombrosos articles en revis-
tes d’àmbit general o especialit-
zades com Perspectiva escolar,
L’Avenç, Presència o Educació i
Història. La Generalitat de Ca-
talunya havia decidit atorgar-li
a principis de març d’aquest
any la Creu de Sant Jordi. L’al-
calde Álex Pastor ha lamentat la
mort de Monés i ha assenyalat
que proposarà posar el seu nom
a un carrer o espai públic.

Política | Albiol completa els quinze dies d’aïllament
El líder del Partit Popular a Badalona, Xavier García Albiol, ja ha completat els quin-
ze dies d’aïllament domiciliari després de donar positiu en les proves de detecció del
coronavirus. “De moment, prova superada”, assenyalava dilluns a través de Twitter.
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Santa Coloma

Santa Coloma no cobrarà
lloguer pels habitatges públics
HABITATGE4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
decidit no cobrar la renda de llo-
guer dels habitatges públics. El
consistori encapçalat per Núria
Parlon ha pres aquesta mesura
amb l’objectiu de contribuir a
pal·liar la crisi socioeconòmica
que ha comportat la pandèmia
del coronavirus. 

La iniciativa suposarà que
l’administració pública no pas-
sarà a cobrament els rebuts del
lloguer dels habitatges que de-
penguin del govern local ni tam-
poc dels pisos que estiguin ges-

tionats per l’empresa municipal
d’habitatge Gramepark. Segons
apunten des del consistori colo-
menc, la situació d’emergència
derivada de l’expansió de la Co-
vid-19 fa “indispensable” pren-
dre una mesura que entrarà en
vigor a partir d’aquest mes d’a-
bril i que serà vigent fins que es
doni per acabada la situació
d’estat d’alarma i confinament
preventiu decretada pel govern
espanyol. La decisió d’allargar al-
menys fins a l’11 d’abril la qua-
rantena ha precipitat el movi-
ment per part de l’Ajuntament.

SALUT4Santa Coloma de Gra-
menet ha registrat aquesta set-
mana 36 noves morts per coro-
navirus, elevant la xifra total a 53
persones. Aquestes dades indi-
quen que les defuncions s’han
triplicat en els últims set dies.
Tanmateix, segons apunten des
de l’Hospital de l’Esperit Sant, el
nombre d’entrades i sortides de
pacients està començant a esta-
bilitzar-se, malgrat que encara
es produeixen molts més in-
gressos que altes. 

Les últimes dades facilitades
pel centre hospitalari colomenc
indiquen que hi ha 157 casos
positius que estan sent tractats
a les instal·lacions. A més, 59
membres del personal sanitari
es troben en aïllament domici-
liari després de contraure la
malaltia, tal com estableix el
protocol. Durant aquesta set-
mana es reincorporaran a l’e-
quip prop d’una desena de pro-
fessionals que ja han superat els
dies de quarantena. Per tal de
fer lloc als infectats amb pro-
nòstics més greus, l’Esperit

Sant està donant altes domici-
liàries als pacients gairebé re-
cuperats per tal que acabin de
superar la Covid-19 a casa. En
aquest sentit, des de la direcció
també s’han habilitat una vin-
tena de llits a la zona de l’Hos-
pital de Dia i sis més a l’espai
que abans ocupaven els parts i
les urgències ginecològiques,

derivades a l’Hospital de Sant
Joan de Déu.

Per fer més suportable aques-
ta situació, el centre hospitalari
està duent a terme iniciatives
com la campanya No esteu sols,
que fa arribar missatges de suport
de la ciutadania a pacients i tre-
balladors. També s’ha habilitat
una àrea de suport emocional.

Membres del personal sanitari de l’Hospital de l’Esperit Sant. Foto: FHES

Les morts per la Covid-19 
a la ciutat s’eleven a 53 persones

Solidaritat | Allau de donacions de material de protecció
L’escassetat de material de protecció per al personal sanitari i els treballadors de

les residències ha esperonat la col·laboració ciutadana. L’Hospital de l’Esperit Sant
i diverses residències han rebut nombroses donacions de mascaretes i bates.
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Sant Adrià

Compensació i ajornament
de les taxes per frenar el cop
ECONOMIA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs ha pres
una sèrie de mesures per provar
de pal·liar la crisi econòmica
provocada pel coronavirus. El
consistori ha decidit ajornar el
cobrament dels tributs pels quals
s’iniciava el període de pagament
el proper maig. Aquests impos-
tos afectats són l’Impost de Béns
Immobles, la taxa d’escombra-
ries comercials i industrials i la
del Mercat d’Abastaments. El
nou calendari de tributs es farà
públic un cop finalitzada la si-
tuació d’estat d’alarma decreta-

da pel govern espanyol i haurà
de ser prèviament aprovada.
Pel que fa als preus públics vi-
gents o que coincideixen amb
aquest període de confinament
preventiu, els serveis o activitats
que no s’hagin pogut dur a ter-
me seran deduïdes, retornades
o compensades per part de l’ad-
ministració local. Aquesta me-
sura afecta en particular les ta-
xes per ocupació de la via pública
per a terrasses o quioscos, la
quota del poliesportiu Marina
Besòs o la de l’Escola de Músi-
ca o l’Escola Bressol.

SALUT4L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs està posant es-
pecial èmfasi a facilitar aquesta
situació d’estat d’alarma a un
dels col·lectius més vulnerables,
com és de la gent gran. A través
del departament municipal de
Serveis Socials, el consistori en-
capçalat per Joan Callau treba-
lla per coordinar el funciona-
ment de tota la xarxa assistencial
de serveis durant el confina-
ment preventiu. Entre les dife-
rents ajudes que es continuen re-
alitzant malgrat la quarantena
destaquen, per exemple, els
àpats i l’assistència a domicili, el
suport telefònic o les visites a
l’ambulatori.

El tancament obligatori dels
centres de dia del municipi de-
cretat per l’estat d’alarma del go-
vern espanyol ha suposat que
moltes famílies s’hagin decantat
per atendre elles mateixes la
persona usuària d’aquests equi-
paments. Per als veïns i veïnes
que no poden rebre aquesta
atenció, el consistori ha posat en
marxa un servei d’atenció do-

miciliària. Pel que fa a les visites
als respectius ambulatoris, els
tècnics de l’Ajuntament proven
de garantir que la gent gran que
hagi d’acudir obligatòriament
als centres sanitaris pugui ser
atesa i no es produeixin solapa-
ments ni saturacions. Respecte
a les residències, l’administració
local assegura que està “a la

seva disposició” i que s’estan
valorant “possibles necessitats”
que puguin anar sorgint al llarg
dels dies. Alguns dels serveis
més importants que es conti-
nuaran realitzant malgrat la si-
tuació de confinament són els
àpats i les ajudes a domicili.
També segueix en funciona-
ment el servei de teleassistència.

Personal d’una residència ajuda en el traslladat d’una dona gran. Foto: ACN

Sant Adrià es bolca amb 
la gent gran pel coronavirus

Política | Zona blava gratuïta i carril bici com a aparcament
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha decidit decretar la gratuïtat de la zona blava du-
rant els dies que duri l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol. El consistori també

habilita el carril bici entre els carrers Sant Pere i Pi i Gibert com a aparcament de cotxes.
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Montgat | Tiana

La crisi del coronavirus ha dei-
xat especialment tocat el petit co-
merç. La imatge de persianes
abaixades no només s’ha con-
vertit en un dels símbols més icò-
nics d’aquest període de confi-
nament, sinó que també és el re-
flex d’un sector que ha vist gai-
rebé completament paralitzada
la seva activitat per la pandèmia.
“El pitjor és la incertesa de no sa-
ber quan podrem tornar a obrir”,
assenyala Paqui Hinojosa, pre-
sidenta de l’Associació de Co-
merços i Serveis de Montgat.

En els 30 anys que porta al
capdavant del seu negoci, Hi-
nojosa no ha viscut mai una si-
tuació com l’actual. “Una cosa és
facturar poc i l’altra és una atu-
rada general com aquesta. Mol-
ta gent es veurà abocada a tan-
car si això s’allarga més d’un mes

i mig”, lamenta, i afegeix que els
que aconsegueixin sortir-se’n
necessitaran uns mesos per re-
cuperar la normalitat. Des de
l’associació de comerciants res-
ten expectants a l’espera que es
concretin les mesures que pre-
nen les administracions per
pal·liar aquesta crisi. “Cal anar
pas a pas. Ni tenim totes les ar-
mes sobre la taula ni coneixem
totes les nostres mancances”,
apunta la presidenta.

Durant les dues primeres
setmanes de quarantena, els di-
ferents consistoris han anat
adoptant mesures per provar
de minimitzar l’impacte econò-
mic d’aquesta situació d’estat
d’alarma. La principal iniciativa
que han traslladat als petits em-
presaris ha estat l’ajornament del
pagament d’alguns impostos i ta-
xes com, per exemple, els d’o-
cupació de la via pública. “Aques-
tes mesures ajuden, però el nos-
tre problema és que hi ha des-
peses que s’han de pagar, com el

lloguer, i no tenim ingressos”, ex-
plica Cinto Gubern, president de
la Federació de Comerciants de
Badalona. Per a Gubern, en
comptes d’aplicar una pròrroga
a aquestes taxes s’hauria d’a-
postar per una condonació. “El
petit comerç som el sector més
abandonat. Això, com a mínim,

serviria per treure’s un pes de so-
bre abans de tornar a funcionar
i fer calaix”, afirma. En la ma-
teixa línia es pronuncia l’Agru-
pació del Comerç i la Indústria
de Santa Coloma de Gramenet
(ACI). Aquesta entitat conside-
ra que, més enllà de l’exempció
del pagament d’impostos, tam-

bé s’hauria d’incentivar la con-
cessió de línies de crèdit amb
condicions favorables que per-
metessin remuntar el sector.
“Esperem aprendre alguna cosa
d’això. Hem de protegir el petit
comerç. Una ciutat sense comerç
es torna una ciutat dormitori,
sense personalitat”, conclouen.

La incertesa del petit comerç
» El coronavirus amenaça d’assestar el cop definitiu a un sector que ja estava contra les cordes

» Els comerciants confien a poder reobrir com més aviat millor per recuperar ingressos i evitar la fallida

La imatge de persianes abaixades s’ha convertit en un dels símbols més icònics d’aquests dies. Foto: Línia Nord

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Tiana | L’Ajuntament facilita el pagament fraccionat
L’Ajuntament de Tiana ha aprovat un canvi en el calendari fiscal per tal de facilitar el
pagament fraccionat d’alguns impostos, com el de vehicles, i de diverses taxes, com la
de residus comercials. El consistori estudia també establir ajudes per pagar el lloguer.
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Esports Sant Adrià | L’Espanyol ofereix les instal·lacions de la Dani Jarque
A finals de la setmana passada, l’RCD Espanyol va anunciar que, en cas que sigui necessari, està
disposat a cedir les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Dani Jarque de Sant Adrià al Govern. El
club també ha ofert als responsables de Salut el seu camp, l’RCDE Stadium, situat a Cornellà.

La Penya va complir nou dècades
de vida dilluns passat en una
jornada que pot considerar-se,
per la situació global de la Covid-
19, l’aniversari més estrany de la
història del club. I és que des del
1930, el Joventut ha hagut de
conviure amb dictadures, situa-
cions de guerra al món i altibai-
xos econòmics i esportius, però
mai havia vist com una pandèmia
com la que vivim feia aturar,
completament, el bàsquet a la ciu-
tat i arreu del món.

D’aquella Penya Spirit of Ba-
dalona, una entitat poliesportiva
amb seccions com futbol, ciclis-
me i tenis de taula, fins a la so-
cietat actual que és el Joventut, tot
ha canviat moltíssim. Però hi ha
una cosa que roman invariable i
que, com va dir el president Jua-
nan Morales en una carta ober-
ta, és l’essència que va portar a la
creació de l’entitat.

El president, que va ser juga-
dor del club durant gairebé una
dècada i que va formar part de la
plantilla guanyadora de dues
ACB, d’una Korac i de l’Eurolliga
del 1994, va dir que “el confina-
ment ens ha evidenciat que no
podem viure sense compartir i les
coses que ens fan feliços” i va po-
sar com a exemples les reunions
d’amics per veure l’equip de Car-
les Duran quan juga fora de casa,
passejar per Badalona vestit de
verd-i-negre o celebrar una cis-

tella a l’Olímpic de forma efusi-
va amb el company de seient.

FELICITACIONS A LA XARXA
I com no podia ser de cap altra
manera, la xarxa s’ha omplert du-
rant aquests dies de felicitacions
als clubs per aquests 90 anys. Ex-
verd-i-negres com Rudy Fer-
nández, Ricky Rubio, Sergi Vidal,
Demond Mallet o Jan Jagla, en-
tre molts altres, van aprofitar les
seves xarxes socials per ‘estirar les
orelles’ a la Penya.

L’Eurolliga del 1994 és l’èxit esportiu més gran de la història. Foto: CJB

L’aniversari més estrany: 
la Penya celebra 90 anys de vida
Pau Arriaga
BADALONA

El CF Badalona anuncia
l’aplicació de dos ERTOs

Dilluns passat el CF Ba-
dalona va prendre la
mateixa decisió que
molts clubs del país:

aplicar dos expedients de regu-
lació temporal d’ocupació (ERTO)
que afecten “la totalitat dels tre-
balladors i treballadores del club
i de la seva Fundació”.

La directiva presidida per Mi-
guel Ángel Sánchez argumenta
que aquestes mesures són “un
acte de responsabilitat” per pro-
tegir els interessos dels seus es-
portistes, tècnics i treballadors i
mostra el seu desig que la situa-

ció pugui tornar a la normalitat
com més aviat millor.

VÍDEOS DELS JUGADORS
Paral·lelament, en els darrers
dies els jugadors del primer equip
han anat penjant vídeos al perfil
de Twitter del club explicant les
seves experiències durant el con-
finament i donant ànims a la
parròquia escapulada. 

José Miguel Morales, Robert
Simón, Miquel Robusté, Ismael
Moyano i Valentín Merchán, en-
tre altres, han penjat els seus
missatges a la xarxa.

La Junta va anunciar l’aplicació de l’ERTO dilluns passat. Foto: Eloy Molina
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“Si, com repeteixen els mitjans espanyols,
el Procés constitueix el desafiament més
gran de la història recent d'Espanya i si Ca-
talunya pot posar Espanya de panxa
enlaire, no deu ser que no estem davant
d'una comunitat autònoma més?”, es pre-
gunta el periodista Antoni Bassas al llibre
La nació en portada: El debat de Catalun-
ya i Espanya a la premsa.

Llibres

La nació en portada
Antoni Bassas

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

Teatre

Coronavirus plays
Jordi Casanovas

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

Música

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

Pelis i sèries

La casa de papel
Álex Pina

Calm
5SOS

La Mirada Tàctil
El projecte ‘La Mirada Tàctil’ va ser impulsat per l’Oficina
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l’any

2007, però ara, amb la crisi del coronavirus, ha agafat
una nova dimensió. Per amenitzar el confinament a la

ciutadania, la Diputació proposa cada dia una visita vir-
tual a un dels espais que integren la Xarxa de Museus

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

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

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

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

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

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

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

A LES XARXES...

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

Famosos

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

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

QUÈ HAN FET?

La fitxa

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

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

No t’ho perdis
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

CONÈIXER

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

EVITAR

ESCOLLIR

AJUDA PROFESSIONAL

i BELLESA

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

això, la salut i l’estètica capil·lars són temes que preocupen a
molta gent.

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

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

Cabells sans, cabells bonics

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

Les claus

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

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