
17 anys

Núm. 418 · 18/3/2020 · liniasants.cat 

OJD-PGD: 9.163 exemplars - publicació quinzenal | redacció: 93 458 87 80 – liniasants@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 – publicitat@comunicacio21.com

líniasants

4La crisi del coronavirus 
impacta amb força al districte 
i deixa el petit comerç molt tocat

4El confinament activa 
una xarxa de solidaritat veïnal 
per fer front a les restriccions imposades

FUTBOL pàg 16

L’entrenador de la UE Sants,
Tito Lossio, confinat a Igualada
des de dijous passat

EQUIPAMENTS pàg 12

Les obres del solar de
Magòria es faran esperar
fins a finals de mandat

DOS DETINGUTS pàg 12

Maltractaments 
i abusos sexuals en un
geriàtric de la Bordeta

BÀSQUET pàg 16

El JAC espera notícies
per saber què passarà 
amb la lliga EBA

ENTITATS pàg 12

El Centre Social de Sants
denuncia que l’Ajuntament
no reformarà el seu local

pàgs 3, 12 i 14

En estat de xoc



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

| 2

líniasants.cat 18 de març del 2020



A fons

3 | 

líniasants.cat18 de març del 2020

“Aquesta setmana hem de donar
aliments a les famílies més vul-
nerables de Sants”. Aquests és
un dels moltíssims missatges
que es pot llegir al grup ‘Co-
vid19Sants’, de l’aplicació de
missatgeria Telegram. El firma
una usuària que fa tasques de co-
ordinació en una ONG.
La crisi del coronavirus ha

activat durant els últims dies, a
Sants i a la majoria dels barris
del districte i la ciutat, la soli-
daritat veïnal. En temps de
confinament, l’ajuda mútua
s’està convertint en una eina
imprescindible, especialment
per a les persones més febles de
la ciutat.

Ahir a la tarda, en el moment
de redactar-se aquesta notícia, al
grup ‘Covid19Sants’ hi havia més
de 1.100 usuaris, 200 dels quals
estaven en línia. Fent un cop d’ull
al grup es podia veure la varietat
dels missatges que la gent hi
anava escrivint, tots amb el ma-
teix patró comú: el coronavirus.
N’hi havia de qüestions més ge-
nèriques relacionades amb, per
exemple, els drets laborals –una
veïna denunciava que des del seu
balcó veu constantment reparti-
dors de Glovo–, però també es
podien trobar fàcilment exem-
ples de temes locals. “Hem de te-
letreballar i se’ns han fet malbé
algunes bombetes LED de casa.
No en trobem a cap supermercat
i agrairíem  si algú sap on en po-
dem aconseguir”, deia una veïna
en un missatge. De seguida va re-
bre una resposta d’un altre usua-

ri dient que ell en tenia de sobres
i que li passés el seu contacte
per privat per solucionar el pro-
blema.
Tota aquesta allau de soli-

daritat es va començar a articu-
lar fa pocs dies a través de la Xar-
xa Suport Mutu Sants, nascuda

des de l’Assemblea de Barri de
Sants, i que és la responsable de
crear el grup de Telegram es-
mentat. De seguida es van co-
mençar a repartir cartells amb
les instruccions principals de
cara als dies de confinament. Al-

guns dels missatges, tal com es
pot veure en una de les fotogra-
fies que il·lustra aquesta notícia,
insisteixen en la importància
de contactar, de forma segura,
amb els veïns per conèixer la
seva situació. “És important fer
saber a tothom que no està sol,
que pot comptar amb l’ajuda del
veïnat”, es pot llegir en una altra
part del cartell. L’objectiu és
que la por no aïlli la gent.

“FEM COMUNITAT”
Un altre exemple d’aquesta soli-
daritat es veia en els cartells in-
formatius, en aquest cas més ca-
solans, que diferents veïns van es-
criure a les portes dels edificis o
a les parets de les escales i que
posteriorment van penjar-ne fo-
tos a Twitter perquè arribés a més
gent. Un d’aquests casos era al ca-
rrer Bonveí, de Sants Badal. “Or-

ganitzem la solidaritat del nostre
carrer: ajuda per anar al super-
mercat, la farmàcia...”, es podia
llegir en un text escrit a mà i pen-
jat en una paret de dins d’un edi-
fici. En el cas d’aquest carrer  es
feia evident que l’organització
és molt sofisticada, ja que en el
mateix paper s’informava d’una
‘Assemblea de balcons’ cada dia
a partir de les cinc de la tarda per
coordinar l’organització. “Fem
comunitat!”, es podia llegir al fi-
nal del cartell. 
Es preveu que el confina-

ment s’allargui molts dies, cosa
que fa imprescindible aquesta
solidaritat que fa dies que es
respira arreu dels barris. El
canvi en el dia a dia de la gent
ha estat molt brusc, però tot in-
dica que la capacitat dels veïns
per fer xarxa farà que tot plegat
sigui menys dur.

“Necessito bombetes LED”
» La crisi del coronavirus activa la solidaritat veïnal als barris per fer més fàcil el confinament
» A Sants la Xarxa de Suport Mutu coordina l’ajuda a través de Twitter i l’aplicació Telegram

Al carrer Bonveí els 
veïns fan una assemblea
de balcons cada dia 
a les cinc de la tarda

Dos exemples de la solidaritat veïnal que aquests dies s’està organitzant. Foto: Twitter (@agamezselma i @aLi_lieta))

Albert Ribas
SANTS-MONTJUÏC
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Els semàfors

Assemblea de Barri
L’Assemblea de Barri de Sants està al da-
rrere de l’organització de la xarxa de soli-
daritat veïnal per fer front a les restric-

cions que imposa la crisi del coronavirus.
En un moment així l’ajuda mútua entre

veïns és fonamental per al dia a dia. 
pàgina 3

Eulen
Els Mossos van detenir el cap de setma-
na dos cuidadors de la residència d’avis
Mossèn Vidal i Aunós per maltractar i

abusar sexualment d’una àvia de 81 amb
alzheimer. La residència, de titularitat
pública, la gestiona l’empresa Eulen. 

pàgina 12

Ajuntament
El consistori va presentar el 6 de març
el projecte de reforma del solar de Ma-
gòria i tots els equipaments que s’hi fa-
ran. Les obres, però, no començaran

fins a final de mandat, tot i que el 2018
es va dir que el 2022 estaria tot acabat. 

pàgina 12

La lupa

per Lluís Llanas, vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç

El comerç tornarà

Benvolgudes i benvolguts comerciants,
Les perspectives per a les pròximes

setmanes són nefastes per als sectors ob-
ligats al confinament. Tots, excepte ali-
mentació, neteja, comunicacions i far-
màcia. Tancar, com sabeu, és la impos-
sibilitat de guanyar-nos la vida, no tenir
ingressos, i haver de fer front a un con-
junt de pagaments habituals, entre taxes,
impostos, lloguers, proveïdors i altres
compromisos.
Cal que sapigueu que des de totes les

associacions de comerciants del país es-
tem treballant coordinats per a l’establi-
ment de mesures que permetin reduir o
eliminar les taxes governamentals, ajor-
nar pagaments, i al mateix
temps una injecció econò-
mica que permeti recuperar
les vendes, dinamitzar els ei-
xos i associacions, incentivar
el consum, promocionar els
nostres comerços i recuperar-
nos al més aviat possible.
Des de Barcelona Comerç hem sol·li-

citat moltes mesures diverses, entre les
quals hi ha:
1. L’ajornament o exempció en el pa-

gament dels diferents impostos (IVA,
IRPF) i quotes d’autònoms, així com cà-
nons i taxes per subministraments i ser-
veis. La deducció dels mòduls laborals du-
rant el temps d’afectació.
2. La protecció dels treballadors dels

comerços que hagin de tancar: que es pu-
gui contemplar que el seu salari i cotit-
zacions puguin ser assumides per l’Estat,
en el període de tancament.
3. Que es reforcin o ampliïn les línies

de crèdit als comerços de proximitat i pi-
mes a interès 0%.
4. L’ajornament del pagament dels llo-

guers o hipoteques bancàries dels nego-
cis, a causa de la intensa baixada de l’ac-
tivitat comercial que s’està produint.
A França i a Itàlia s’han aconseguit

moltes d’aquestes mesures, molt més am-
bicioses de les que de moment s’adopten
a Espanya. Després d’haver rescatat la
banca en la darrera crisi, tothom està d’a-
cord que en aquesta ocasió cal rescatar el
sector productiu i el comercial.
No sabem quant durarà. Òbvia-

ment, aquells que hagin pogut estalviar
i vulguin seguir amb el negoci d’aquí a

quinze dies, un mes o dos, podran re-
obrir sense problemes, però amb un dal-
tabaix als seus estalvis. Altres, amb una
economia del dia a dia, haurem d’ava-
luar què fem, i si hi ha salvació. Els ei-
xos comercials esperem ajudar-vos a su-
perar aquest tràngol, essent els vostres
representants davant totes les admi-
nistracions a l’hora de defensar els vos-
tres drets i a canalitzar les ajudes.
Estem segurs que les associacions

de comerciants, els eixos, els futurs
APEUS… serem decisius per a cana-
litzar la recuperació del sector del co-
merç de proximitat.

Ara, toca fer dues feines. Cuidar-
nos. I reflexionar.
Cuidar-nos i fer cas, exhaustiva-

ment, de totes les recomanacions que fa-
cin les autoritats. El confinament a
casa, la higiene i extremar les precau-
cions, així com cuidar de les persones
més vulnerables, la gent gran i la cana-
lla, ara que no pot sortir de casa, és fo-
namental.
Al mateix temps, són temps de re-

flexió. Potser val la pena que aprofiteu
aquests dies per fer proves de comerç
online. Qui sap si teniu fotografies de
productes que teniu, i que podeu ofe-
rir als vostres clients a través de les xar-

xes socials o el mailing. Pot-
ser és el moment de posar a
punt les vostres eines digi-
tals, posar els comptes i ba-
lanços al dia, formar-vos
en cursos online sobre co-
merç i consum… Fins i tot
començar a pensar en el

nou gènere més estival.
Reflexionar com vendrem d’aquí a

un mes. A qui ho farem, per quines vies,
amb quin missatge. Com farem cam-
panyes, què proposarem per dinamit-
zar la nostra associació comercial. Qui-
nes activitats farem a la botiga. Recor-
deu que els establiments que sobreviu-
ran, a la llarga, seran no només aquells
que venguin coses, sinó principalment
aquells on passin coses.
La creativitat, la il·lusió, l’esperança,

una dosi de realisme i contenció, i el bon
humor, seran fonamentals per a seguir
obrint la persiana. Som-hi!

Estem segurs que les associacions 
de comerciants i els eixos serem decisius
per canalitzar la recuperació del sector

Confinar-se perfecte.
Però quan almenys un

membre de la família
surt a treballar a fora i a més compar-
teix espai al transport públic amb de-
senes de persones més pot tornar a
casa infectat i transmetre-ho als que es-
tan tancats a pany i forrellat. Força in-
coherent tot plegat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La restricción general a
la movilidad es inapli-

cable en la práctica si no
se pausan las obligaciones laborales.
Ese volumen de desplazamientos es
imposible de controlar viajero por via-
jero. Por eso algunos países optan por
cerrar territorios enteros, y ya de por sí
es complicado.

@apuente

Felipe VI sabía desde
hace UN AÑO que era

el segundo beneficiario
de la cuenta en un PARAÍSO FISCAL del
dinero de la DICTADURA SAUDÍ y no ha
dicho nada hasta ahora que la prensa
lo ha descubierto. Y lo dice en plena cri-
sis con toda la atención en el corona-
virus. Es como su padre.

Què bé saber de tots
aquests personatges

públics que tenen Covid-
19 i que es troben bé quan hi ha po-
blació amb símptomes a qui no se'ls
està fent la prova. Sense malentesos.
Un cop més, la història ens posa a lloc
i ens recorda d'on venim. Ciutadans de
primera i de segona.

@QC_Cerezuela@carnecrudaradio@punsix
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Con el atasco del gobierno actual,
el coronavirus y la falta de visión
científica de nuestros políticos,
nuestra monarquía no ha apare-
cido en los medios. Esta parece
más preocupada por la herencia
de un dinero del Rey emérito que
ante la crisis que millones de es-
pañoles estamos sufriendo. Es-
paña parece una república bana-
nera, perdón, monarquía, y eso
que no producimos bananas sino
plátanos. La pregunta al respecto
es: ¿para qué le pagamos un su-
eldo a la monarquía? Pues para
mantener las cosas más o menos
como siempre han estado y en
donde esta monarquía nos cuesta
unos ocho millones de euros al
año, más su ingente fortuna des-
cubierta, que bien nos vendrían
para paliar todo este desastre del
Covid-19. Pero ante todos estos
hechos, Felipe VI se dedica a ma-
quillar el contexto con una re-
nuncia a la herencia monetaria
de su padre sin aportar solucio-
nes al país que dirige. Él nos ha-
bló de unidad pero nadie se une
para resolver este disparate de
país. Los peninsulares no somos
borregos, a lo más deseamos una
monarquía docta, moral y ex-
perta pero esta deviene lenta, in-
teresada y ausente.

Monárquico
per David Rabadà

Peluqueros en guerra
per Maribel Estrada

En el año 2012, y en plena cri-
sis económica, el Gobierno sub-
ió el IVA de las peluquerías del
8 al 21% como un artículo de
lujo aunque la mayoría no lo
aplicamos sobre nuestros clien-
tes. Ahora, y ante la crisis del co-
ronavirus, el mismo Gobierno
decidió permitir que las pelu-
querías abrieran como una pri-
mera necesidad pero con un
IVA de lujo, aunque luego rec-
tificó. Lo más grave habría sido
que nos hubiera resultado im-
posible mantener las distancias
de seguridad entre profesio-
nales y clientes bajo riesgo de
contagio mutuo.
Ante todo el contexto ac-

tual, nuestra peluquería ya ha-
bía decidido antes de la recti-
ficación del gobierno que man-
tendría el local cerrado para no
potenciar el contagio a nues-
tros clientes, familiares y veci-
nos. Seguro que tendremos
muchas pérdidas y costará
mucho trabajo recuperarnos,
pero nuestra conciencia so-
cial y personal hace que nos
quedemos en casa. Cabe re-
cordar que durante el 2013
este sector cayó un 8%, pro-
vocando el cierre de miles de
locales. Claro está que somos
un extenso sector a quien qui-
zás no deseen ayudar, pero sí
mantener un IVA del 21%.

A les xarxes

@_Sara_Gonzalez_: Responsabilitat i so-
lidaritat és entendre que, si tu compres
massivament, el teu veí es pot quedar
sense allò que necessita.

@AngelAguiloP: Si tanques fronteres es-
tatals, per què no tanques Madrid, que és
on hi ha el gran merder? Què hauria passat
si l'epicentre hagués estat Sòria o Teruel? 

#CapitalDelCoronavirus

@laura_rosel: Ho fa un diumenge a la
tarda, amb l’estat d’alarma decretat i mi-
lions de persones pendents d’un virus.
Quin gran home d’estat.

#RenunciaAL’Herència #Solidaritat

Les millors
perles

Quina és la idea més absurda que es pot dur a terme en plena
pandèmia mundial? Els exemples comencen a ser inesgota-
bles, però la proposta guanyadora és, sens dubte, la d’orga-

nitzar una trobada multitudinària de fanàtics dels barrufets, com va
passar a França fa només uns dies.

Durant una connexió en directe per fer una entrevista en
un programa de televisió, Isabel Díaz Ayuso no va poder
contenir la tos en diversos moments. “És al·lèrgia”, va dir

somrient i amb un to tranquil·litzador. L’endemà, va anunciar
que havia donat positiu en les proves del coronavirus.

La quarantena acaba de començar, però ja s’està fent llarga i
sembla que la gent està embogint. Una prova d’això és l’home
que va decidir disfressar-se de tiranosaure Rex per sortir a pas-

sejar pels carrers de Múrcia. L’estona de llibertat va ser curta, perquè
la Policia Local el va aturar, però segur que va valdre la pena.

Amb la companyia adequada, avorrir-se durant la quaran-
tena no és una opció. Així ho ha demostrat una comuni-
tat de veïns que ja s’ha fet viral amb dos vídeos. En un,

apareixien tots els veïns jugant al bingo des del balcó i, en l’al-
tre, un d’ells feia una classe d’aeròbic mentre la resta el seguien.

En moments difícils, les onades de solidaritat són més emotives
que mai. A Lavapiés, la Charo va haver de celebrar el seu 80è
aniversari confinada a casa. Però els seus veïns no van permetre

que se sentís sola en un dia tan especial i, amb les mesures de segu-
retat, li van deixar un pastís a la porta i la van felicitar des dels balcons.

Safata d’entrada
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Passejar pels barris i carrers de Barce-
lona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital ca-
talana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciu-
tat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunada-
ment, bastant esporàdics.

No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament. 

Per aquesta raó, la demanda i l’in-
terès per part de la gent de tenir co-
neixements d’autodefensa i de
disposar a prop seu de gimnasos es-
pecialitzats en sistemes de defensa
personal és cada cop més elevada. 

A la ciutat de Barcelona, tenim De-
fensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenya-
ment del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intu-
ïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.

Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut for-
mats per deixebles directes del crea-
dor d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Amb la pràctica contínua de la de-
fensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singula-
ritat: l’entrenament amb estrès. 

Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra con-
dició física quant a força, agilitat i re-
sistència. 

D’altra banda, guanyareu auto-
confiança, autoestima, seguretat, au-
tocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, dis-
tès, respectuós i positiu. 

Defensa Personal KM, a més, impar-
teix les seves classes de defensa per-
sonal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte inin-
terrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cí-
vics, escoles i empreses de la ciutat.

Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situa-
cions específiques en què, malaura-
dament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i inno-
vador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució ve-
ritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.

No perdeu l’oportunitat d’aprofi-
tar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barce-
lona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar de-
fensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal

i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

» Només per ser lector de Línia Sants, gaudeix de matrícula i samarreta 
gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa de Barcelona

especialitzada en defensa personal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

Beneficis

Centres, grups i horaris

Defensa Personal KM

Defensa personal - Krav maga
Descobreix tots els beneficis

que comporta la seva pràctica
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Associació de Comerciants

Creu Coberta

El passat 7 de març, primer dissabte de mes,
tota la tarda va tenir lloc l’experiència “Obrim ca-
rrers” organitzada per l’Ajuntament i que va
comptar amb la participació de l’eix Creu Co-
berta, coordinant algunes de les activitats.
La proposta té per objectiu tallar al trànsit els

carrers de Barcelona per a que el veïnat els faci
seus, a la vegada que es redueixen els conta-
minants al seu pas per la ciutat. Per això, els pri-
mers dissabtes de mes tindrà lloc, de 17 a 21, la
ciutadania pot ocupar l’espai del carrer i passe-
jar, jugar o fer-hi altres activitats.

En aquesta ocasió, Creu Coberta va voler
dedicar un acte central a recordar la Dona tre-
balladora. Per això es va elaborar un manifest
que varen llegir Teresa Villoro, del centre Can-
pedró, i Joana Siscart, botiguera de l’eix. Des-
prés, acompanyats per consellers del Districte i
per la Presidenta del Consell del Districte, Neus
Munté, es varen visitar diverses botigues i es va
entregar un obsequi a les dones que regenten
establiments comercials.
A més, durant tota la jornada va haver-hi tota

mena d’activitats del Col·lectiu d’Artistes de

Sants, amb un recital poètic i un taller de pin-
tura, els programes en directe de Sants 3 Ràdio
i la Ràdio d’Hostafrancs, un taller d’aquarel·la
amb MEXCAT Associació Cultural Mexicano
Catalana, activitats infantils i d’esplai amb l’Es-
cola de circ La Colombina i l’Agrupament Es-
colta Montserrat Xavier, inflables i jocs infantils,
a més d’un conjunt de gandules on els veïns
van poder descansar i asseure una estona.
Esperem celebrar moltes més edicions d’a-

quest “Obrim Carrers”, tot esperant el tall defini-
tiu de Creu Coberta. 

Creu Coberta s’obre als veïns
en el primer ‘Obrim Carrers’
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&
Un recinte històric, original i únic, que manté tot l’en-
cant,  posat al dia perquè pugueu viure la gran di-
versitat del patrimoni cultural espanyol. De les
tradicions i els paisatges a la millor arquitectura his-
tòrica, de l’artesania viva i les nostres tradicions a
l’art contemporani. Una llarga llista d’activitats fami-
liars durant tot l’any arrodoneixen una completa ex-
periència de cultura i oci per a totes les edats!
Com no podia ser de cap altra manera, la salut

de tots, dels nostres treballadors i també dels visi-
tants, és el més important, de manera que hem tan-
cat, de forma provisional, durant uns dies.
Ens retrobem d’aquí unes setmanes. Cuideu-vos!

El Poble Espanyol de Barcelona, 
tancat per la crisi del Covid-19

Carnisseria Carme (Mercat): obert als matins
Assessoria Porta: Atenen per telèfon 93 289 40 10
Gust Iberic (Mercat): obert de matí i tarda
Polleria Manolita (Mercat): obert al matí
Forn Audrey (Creu Coberta 42): obert de 7.00 a 14.00h
Agrupació assegurances: obert de 8.30 a 14.00h
New Cash Tecnologyc (Creu Coberta 94) de 10.00 a 14.00
i de 17.00 a 20.30h
Farmàcia Escola (c/ Sant Roc 2): obert de 9.00 a 13.30h i
16.30 a 20.00h

Panet (Creu Coberta 91): 8.00 a 21.00h
Farmàcia del Mercat (Creu Coberta 95): obert de 9.00 a
20.30h
La Moderna (Neteges i llar. Sant Roc 35): obert de 10.00 a
14.00h i 16.00 a 20.30h
Electrodomèstics Serna-Bach (Consell de Cent 11) obert
de 10.00 a 13.30h i 16.30 a 20.30h
La dietética (Creu Coberta 127): obert de 10.00 a 14.00h i
17.00 a 21.00h
Restaurant Madre Lievito: Servei de menjar a domicili.
Telf.93 025 65 36

Creu Coberta segueix oberta
Per decret, els establiments que poden obrir i han d’assegurar l’abastiment 
de la població són els d’alimentació, farmàcia, comunicacions i higiene.

Gràcies per ser-hi. Els veïns us ho devem tot!
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Altres: Comenta l’enquesta

Entra a www.nextdoor.com, dona’t d’alta com a veí a la Superilla d’Hostafrancs,
busca l’Associació de Comerciants Creu Coberta i vota! A
més podràs opinar al respecte de les nostres llums de Nadal
i de molts altres temes.

Creu Coberta dona suport a NextDoor, l’app del barri

Els experts del barri Opinen
4Els consells dels Mossos d’Esquadra

El rectangle obert que hi ha entre els
carrers de Callao i de la Torre d’en Da-
mians és l’espai que les autoritats
municipals de la Barcelona de 1911
van decidir rebatejar amb el nom
d’Herenni, sense que mai hagi que-
dat clar si ho van fer en honor al filò-
sof del segle V o en memòria un
general romà del segle IV abans de
Crist. A primers del segle XX es va
considerar que la nova Barcelona
que s’havia annexionat pobles del
voltant, com la vila de Gràcia, o terri-
toris veïns, com Hostafrancs, no
podia tenir dues places amb el ma-
teix nom. Algú va decidir que Gràcia
es quedés amb la plaça del Sol, i Hos-
tafrancs va haver d’assumir el nom
d’Herenni en els sobres de correus,
però sempre “Plaça del Sol” en el
boca a boca dels veïns.

El nom no és, certament, el pro-
blema més urgent que s’ha de resol-
dre a la plaça. En aquest indret que
explica una part important de la his-
tòria d’Hostafrancs i que té molt a
veure amb l’arrelament de població
gitana al barri, s’ha de refer el pacte
de convivència entre els que hi viuen
i els que utilitzen l’espai públic. Fer
compatible la vida tranquil•la a la
qual tenen dret els veïns amb l’ús i el
gaudi dels que troben a la plaça un
lloc per al joc infantil o per la reunió
social al voltant d’un centre de culte
religiós. Tothom hi té dret. També to-

thom té el deure de respectar les
normes de conviència, com a qualse-
vol altre punt de la ciutat.

Per començar, uns i altres neces-
siten dialogar i explicar-se. El govern
del Districte té l’obligació d’impulsar
aquest diàleg i d’arbitrar solucions
per a la plaça Herenni. I part de la so-
lució pot ser urbanística. Escoltant
els que veuen i viuen la plaça d’una
manera i de l’altra, com ha fet Ràdio
Hostafrancs en les últimes setmanes,
apareix un punt de coincidència:
canviar la configuració de l’espai po-
dria ajudar. L’Associació de Veïns
d’Hostafrancs treballa per definir
una proposta en aquest sentit amb
la idea presentar-la com a projecte
en el procés de pressupostos parti-
cipatius.

L’objectiu va més enllà d’una obra
de reurbanització. Es tracta de refer
la comunitat plural i diversa que pot-
ser s’ha perdut en la memòria de dè-
cades i generacions passades. Cal
recuperar l’esperit d’una plaça que
durant dècades va fer de la diversitat
la seva senya d’identitat.

Llavors sí que, simbòlicament, el
nom també hi ajudaria. A qui corres-
pongui de l’Ajuntament de Barce-
lona: pensin en una remodelació que
els veïns i usuaris de la plaça desit-
gen i imaginin la reinauguració de la
plaça renovada amb el nom de ‘Plaça
del Sol d’Hostafrancs’. Per què no?

Dídac Boza
Director de la Ràdio d’Hostafrancs

www.radiohostafrancs.cat

4Per què no ‘Plaça del Sol d’Hostafrancs’?

Coronavirus
El Govern de la Generalitat ha obert el web 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/
En aquest web trobareu tota la informació

actualitzada que us pot ser útil 
en la vostra vida diària.

Prengueu consciència de la importància
d’estar informat.

NEXTDOOR, l’app del barri
Saps que a NextDoor pots trobar recomanacions locals, professor/a particular,
cangur pels nens, i amics del barri? Pots estar al corrent d’allò que passa sota
casa, comentar, conèixer propostes i activitats d’agenda, interactuar amb els
veïns, opinar i buscar tot allò que et faci falta. A més, si ets propietari/a d'un ne-
goci, o ets un professional et pots donar d'alta com a perfil professional. Creu
Coberta hi som, i cada quinze dies us proposarem participar i comentar allò
que és d’actualitat. Aquesta setmana us proposem:

Sí, està creant xarxes de relacions veïnals i d’afecte molt importants.
Sí. I NextDoor és una de les eines fonamentals per a relacionar-se al barri.
Ens farà més egoistes.
No ho tinc clar. No ho sé

Creus que la pandèmia ens farà més bons veïns?

Mossos d’Esquadra
Comissaria de Sants-Montjuïc

C/ Ulldecona, 35

Continuant amb l’article anterior,
parlarem del coronavirus COVID-19,
un nou virus que ens causa molta in-
tranquil·litat. Les precaucions que
hem de prendre són les mateixes
que amb la grip, però amb més cura
perquè aquest virus és nou i és en-
cara més contagiós. Encara no tenim
vacuna i el nostre cos no té defenses
contra ell,  senzillament perquè és
nou.

Afecta a totes les edats, però els
més vulnerables són la gent gran, ja
sigui perquè el seu organisme està
més debilitat o perquè puguin patir
alguna malaltia.

També es consideren persones de
risc els que pateixen patologies car-
díaques o respiratòries.

Els símptomes del COVID-19 són
com els d’una grip: malestar general,
febre i tos i / o dificultats respiratò-
ries. El seu període d’incubació
oscil·la entre els 2 i els 14 dies.

Heu de saber també que el 80%
dels infectats ho seran de manera
lleu, sense risc per a la seva vida. El
contagi és directe d’una persona ma-
lalta, per les gotes que surten de la
boca o del nas en el moment de tos-
sir o esternudar. El contagi també es
pot produir si es toca alguna superfí-
cie que estigui contaminada.

Com podeu evitar el contagi:
- Renteu-vos les mans amb aigua i
sabó sovint; és el millor desinfectant.
Si no, feu servir solucions alcohòli-
ques del 70%.
-  Fer servir sempre mocadors d’un
sol ús, de paper.
-  Eviteu el contacte proper amb al-
tres persones (a més de 2 metres).
-  Eviteu compartir menjar, gots co-
berts i tovallons.
- Eviteu viatges i desplaçaments in-
necesaris a les zones afectades.

Seguiu les instruccions de met-
ges i farmacèutics, no feu cas de
totes les notícies que corren per In-
ternet, moltes són falses! Recordeu
que no hi ha cures miraculoses!

Si creieu que podeu tenir el
COVID-19, perquè teniu alguns dels
seus símptomes (com febre, males-
tar o tos, o tots tres) i heu tornat d’un
viatge i/o heu estat amb persones in-
fectades, sobretot cal que conserveu
la calma, no us mogueu de casa i tru-
queu al 061 o 112 abans d’anar al
CAP. Procurem no angoixar-os i con-
servar la calma.

Aquí us deixo també un enllaç
d’una pàgina de Catsalut en cas que
vulgueu més informació:

http://canalsalut.gencat.cat/
coronavirus

Àngels Escolà Marco
Farmacèutica comunitària

C/ Sant Roc, 26

4Coronavirus Covid-19
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Sants-Montjuïc

SOCIETAT4Carrers buits, negocis
tancats, molt pocs cotxes circulant
i, sobretot, un silenci inusual.
Aquest és el panorama, que nin-
gú s’hauria imaginat fa pocs dies,
que ofereix Sants-Montjuïc des del
passat cap de setmana. És igual si
parlem de zones amb més vida,
com per exemple els carrers de
Sants o de la Creu Coberta, o de la
muntanya de Montjuïc. La situa-
ció és gairebé idèntica i el res-
ponsable de tot plegat és el coro-
navirus, la paraula que monopo-
litza converses i notícies. 
La crisi sanitària i econòmica

està colpejant amb la mateixa
força arreu. Tots els equipaments
municipals també estan tancats.
Aquest, per exemple, és un dels
missatges que des del web del Dis-
tricte es van publicar dilluns a tra-
vés d’un comunicat: “Les seus del
Districte de Sants-Montjuïc i les
oficines d’atenció ciutadana
(OAC) romanen tancades per
contenir la propagació del coro-

navirus i protegir-ne els col·lectius
més vulnerables”. Aquests dies
gairebé tot s’ajorna, gairebé tot
tanca. Coses, com es podia veure
en el comunicat del Districte,
com els casaments. “S’informa
també de la suspensió de les ce-
lebracions de casaments a la seu
del Districte. Ens posarem en
contacte amb els contraents per
comunicar les noves dates”. De
noves dates n’hi haurà i, ara ma-
teix, els casaments no són gens

importants. Són, però, un petit
exemple de la brusquedat amb la
qual el coronavirus ha entrat en la
vida de tothom, trencant moltes
certeses que semblaven sòlides.
Aquesta nova realitat està

plena de riscos, com la dels veïns
que es veuen obligats a anar a tre-
ballar. Són una de les baules fe-
bles d’una cadena que encara es-
tarà lligada per dies a un virus
que ha deixat sense vida el dis-
tricte i tota la ciutat.

Una imatge molt poc habitual del carrer de Sants. Foto: Línia Sants

El districte es buida i es reclou
per combatre el coronavirus

» La crisi sanitària transforma el dia a dia de Sants-Montjuïc
» La gran majoria de llocs estan tancats i als carrers domina el silenci

Les obres de Magòria es faran
esperar fins a finals de mandat

EQUIPAMENTS4El març del
2018 l’Ajuntament va anunciar
que la transformació del solar
de la Magòria estaria enllestida el
2022. La realitat, però, ha estat
una altra i el passat 6 de març el
consistori, durant la presentació
de tots els equipaments que es fa-
ran al solar, va explicar que les
obres no començaran fins al final
d’aquest mandat.
Així doncs, la transformació

d’aquest espai inclourà la cons-
trucció de diferents equipaments
sociosanitaris, 150 pisos de lloguer
social per a gent gran i col·lectius

vulnerables, un camp de futbol 11
i un poliesportiu. L’edifici d’ha-
bitatge es farà sobre la façana de
la Gran Via, mentre que el nou
equipament sociosanitari inclourà
un CUAP que estarà obert les 24
hores i un hospital amb una ca-
pacitat de 261 llits. D’altra banda,
també es destinaran 5.000 metres
quadrats a una gran zona verda i
es millorarà la connexió entre
Can Batlló, la Bordeta, Hosta-
francs i la Font de la Guatlla amb
nous passatges i camins.
La inversió prevista rondarà

els 60 milions d’euros.

Maltractaments i abusos
sexuals en un geriàtric 

LA BORDETA4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat cap
de setmana dos cuidadors, un
home i una dona, de la residèn-
cia pública d’avis Mossèn Vidal
i Aunós per maltractar i abusar
sexualment d’una dona de 81
anys amb Alzheimer. La resi-
dència, situada al carrer Navarra
de la Bordeta, és propietat de la
Generalitat i està gestionada per
l’empresa Eulen.
La detenció dels dos cuida-

dors va ser possible després que
la filla de la dona va gravar du-
rant diversos dies, amb una cà-

mera oculta, els abusos i els mal-
tractaments.  A l’habitació tam-
bé hi està ingressat el marit de la
víctima, que té 84 anys i també
pateix Alzheimer. Les imatges
dels fets, publicades per TV3, de-
mostren la gravetat dels abusos
que la dona patia de forma re-
current. A la denúncia també s’a-
cusa dos cuidadors més.
Des de la conselleria de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies
han comunicat que la Genera-
litat es presentarà com a acu-
sació popular contra els dos
cuidadors detinguts.

El Centre Social de Sants alerta
de la “precarietat” que viu

ENTITATS4El Centre Social de
Sants ha denunciat recentment
que l’Ajuntament no destinarà cap
partida dels pressupostos muni-
cipals a la rehabilitació del seu lo-
cal, situat al número 30 del carrer
Olzinelles. L’entitat, que manifesta
la seva “decepció i indignació”, as-
segura que el consistori incom-
pleix els compromisos pactats.
Des de l’entitat recorden que  el

seu local, que és de propietat mu-
nicipal i també la seu d’una tren-

tena d’entitats i col·lectius, està
en una “situació molt precària”. La
reforma, segons els va prometre
l’Ajuntament, estava previst que co-
mencés a finals d’any, un cop el
projecte executiu que s’està re-
dactant estigui acabat. Perquè això
fos possible feia falta una partida
pressupostària però des del Centre
Social lamenten que al febrer l’A-
juntament els va dir que no hi serà
i que  tramitin la petició a través
dels pressupostos participatius.

Guardó | Núria Feliu, Premi Enderrock d’Honor
La cantant santsenca Núria Feliu va rebre el passat 5 de març el Premi Ende-
rrock d’Honor durant la gal·la d’aquests guardons que es va celebrar a Girona.
Feliu, molt emocionada, va aconseguir fer aixecar el públic amb el seu discurs.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

13 | 

líniasants.cat18 de març del 2020



Comerç

| 14

18 de març del 2020líniasants.cat

CORONAVIRUS4La preocupa-
ció entre el comerç santsenc i del
conjunt de la ciutat per la crisi del
coronavirus és absoluta. Lluís
Llanas, president de l’Eix Creu
Coberta i un dels vicepresidents
de la Fundació Barcelona Co-
merç, afirma en declaracions a
Línia Sants que “hi ha bastants
comerços que ja no podran tor-
nar a obrir”. Llanas ha explicat
que, a banda de la preocupació
sanitària, entre els comerciants
“hi ha angoixa” perquè “han de
pagar els lloguers i els sous no es-
tan garantits”.
Les paraules de Llanas arriben

després que Barcelona Comerç fes
públic dilluns un comunicat per
demanar als responsables polítics
mesures “extraordinàriament ur-
gents”. L’entitat, que aglutina una
bona part dels eixos comercials de
la ciutat, es va expressar en termes
molt contundents i va avisar que
“és necessari garantir la liquiditat
a les empreses, especialment a les
petites i mitjanes i als autònoms,

per evitar la seva fallida imme-
diata i que puguin mantenir l’ac-
tivitat protegint l’ocupació”. 
Les mesures van arribar poca

estona després del comunicat de
l’entitat. El primer tinent d’al-
caldia, Jaume Collboni, va expli-
car que l’Ajuntament obrirà una
oficina tributària per fer un se-
guiment individual de la situació
de tots els comerços afectats. Al
mateix temps, va anunciar que no
es cobrarà la recollida de residus
als comerços, que les taxes de les
terrasses seran retornades de
forma proporcional per cada dia
que bars i restaurants estiguin
tancats i que s’estudiaran canvis
en la normativa de terrasses per
tal que es pugui adaptar a la
conjuntura de cada moment. 
A banda, Collboni també va

anunciar un decret municipal
per garantir la liquiditat de les
empreses que són proveïdores
del consistori. Per acabar, va
afegir que aquestes mesures no
seran les últimes i que el princi-

pal objectiu del govern munici-
pal és que tota aquesta situació
provoqui “el menor dany possi-
ble” al sector del comerç.

“PROFUNDA DECEPCIÓ”
La reacció del petit comerç va
ser immediata per mostrar la
seva “profunda decepció” per

les mesures anunciades per l’A-
juntament. En un comunicat, la
Fundació Barcelona Comerç,
Barcelona Oberta, el Gremi de
Restauració, PIMEComerç i el
Consell de Gremis van acusar el
govern municipal de “manca
d’ambició davant d’una crisi
sense precedents”.

Els comerciants també van la-
mentar que les seves propostes  no
havien estat acceptades. Entre
aquestes hi havia la reducció de
l’Impost sobre els Bens Immobles
(IBI) sobre els locals comercials,
de l’Impost sobre Activitats Eco-
nòmiques (IAE) i de la taxa de
mercats municipals. 

Angoixa al petit comerç
» Els comerciants es mostren molt preocupats pels efectes de la crisi que està causant el coronavirus

» Lluís Llanas (Creu Coberta) afirma que “hi ha bastants comerços que ja no podran tornar a obrir”

L’impacte econòmic que està causant el coronavirus ja s’està notant. Foto: Línia Sants

Foment Comerç | L’abastiment, totalment garantit
Foment Comerç ha enviat un missatge de “màxima tranquil·litat” per assegurar
que l’abastiment de productes “està totalment garantit”. Des de l’entitat remar-

quen que el sector de la distribució a Catalunya “és un dels  més sòlids i eficients”.
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Esports Rugbi | El BUC, pendent de la recta final de la temporada
El BUC ja sap que el partit de la darrera jornada de lliga contra el XV Rugby Murcia
i els partits de la promoció de permanència a la Divisió d’Honor B estan pendents 
de la reunió que la Comissió Delegada de la Federació Espanyola celebrarà demà.

El JAC espera notícies 
sobre la lliga EBA
La cancel·lació de-
finitiva de la lliga
EBA és una possi-

bilitat que, cada hora que passa,
sembla més real. En aquest sen-
tit, el JAC espera notícies de la
Federació Espanyola, que en les
pròximes hores hauria d’anun-
ciar si les competicions que or-
ganitza (les dues LEB, l’EBA i les
dues màximes categories del
bàsquet femení) poden tornar a

posar-se en marxa després de la
suspensió de 15 dies anunciada
la setmana passada.
L’opció que el curs 2019-20

no torni a posar-se en marxa
pren força ja que molts equips de
les diferents categories han fet ar-
ribar aquesta postura a la FEB.
De fet, diversos jugadors i juga-
dores estrangers d’equips de to-
tes aquestes categories han de-
cidit tornar als seus països.

Dos waterpolistes del Medi 
ja han marxat als Estats Units

Ben Stevenson i Kelsey
Blacker, del sènior mas-
culí i femení de waterpo-

lo del Medi, respectivament, ja
han tornat al seus país, els Estats
Units, després de l’anunci de la
suspensió de les lligues a causa de
la situació del coronavirus.
La resta de jugadors (incloent-

hi la també estat-unidenca Sarah
Lizotte, capitana del primer equip
femení) s’han quedat a casa, es-
perant si la Federació Espanyo-

la dona una data per tornar a po-
sar en marxa les lligues.
El tècnic del sènior femení,

Marc Comas, explica que amb el
preparador físic han fet arribar
rutines de treball a les jugadores
perquè puguin seguir actives.
“En el nostre cas entrenem en do-
ble sessió, a l’aigua i físic”, apun-
ta, alhora que diu que la tornada
de les lligues domèstiques depèn
també de cites com el preolímpic
o les competicions europees.

“Des de dijous passat estic con-
finat a Igualada. De moment la
gent ho respecta força, surten de
casa el mínim per fer la compra
i potser passejar el gos, però res
més”. Són declaracions a Línia
Santsde l’entrenador del primer
equip de la Unió Esportiva de
Sants, Tito Lossio, que com la
resta dels veïns del seu poble, Vi-
lanova del Camí, Òdena i Santa
Margarida de Montbui, té pro-
hibit abandonar la vila.
Lossio assegura que ha donat

ordres als seus jugadors perquè
“perdin el mínim de to muscular
i físic que sigui possible”, per tal
que les afectacions siguin les
mínimes possibles en cas que la
lliga pugui tornar a posar-se en
marxa. En aquest sentit, l’entre-
nador santsenc considera que “si
només hem de recuperar dos o
tres partits després de l’aturada
es podria intentar acabar-la”,

tot i que creu que el més lògic se-
ria “suspendre-la, perquè és una
temporada que, passi el que pas-
si, ja està adulterada, perquè no
tots els equips de la categoria te-
nen la capacitat de jugar més
d’un partit a la setmana”.

SENSE NOTÍCIES DE L’FCF
Per altra banda, des del club no
tenen cap més notícia per part de
la Federació Catalana després del

comunicat que anunciava l’atu-
rada de les competicions durant
dues setmanes, tot i que l’esce-
nari més factible és que la Tercera
Divisió no pugui tornar a posar-
se en marxa l’últim cap de set-
mana d’aquest mes.
Sigui com sigui, la Junta del

club encara no s’ha reunit per
parlar de la situació, de manera
que no té una postura sobre la
recta final del curs 2019-20.

El tècnic, en una compareixença post-partit. Foto: Arxiu

El tècnic de la UE Sants, 
Tito Lossio, confinat a Igualada
Pau Arriaga
SANTS
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“Per guarir la pell ferida: per això serveix
la poesia”. Són les paraules de Cesk Frei-
xas, el músic i escriptor que aquest mes
de març ha publicat el seu tercer llibre i
segon poemari. Sota el títol El delta de les
paraules, Freixas aplega textos de temà-
tica crítica i universal, escrits de forma re-
posada, sense pressa, per convidar a la re-
flexió i el diàleg.

Viu en línia

Llibres

El delta de les paraules
Cesk Freixas

Després de cancel·lar tota la seva pro-
gramació habitual a causa del coronavi-
rus, el Teatre Lliure ha decidit que l’es-
pectacle ha de continuar. Per això, ha im-
pulsat tres iniciatives: #LliureAlSofà, que
ofereix obres de teatre senceres a YouTube;
#TeatreAlFil, que comparteix textos dra-
matúrgics a Twitter, i #15dies15anècdotes,
que explica curiositats a Instagram.

Teatre

#TheShowMustGoOn
Teatre Lliure

Catorze àlbums d’estudi publicats i tres
dècades fent música. Són fites que no es-
tan a l’abast de tots els grups, però sí de
Sínkope, una banda de rock nascuda a Ex-
tremadura l’any 1990. En aquest últim tre-
ball, presenten una desena de cançons
(més dues bonus tracks) en què el grup
conserva la seva essència sense oblidar
la importància d’explorar sons nous.

Música

D’entrada, el títol ja crida l’atenció i, pro-
bablement, molts espectadors s’hi sentin
identificats durant aquests dies de qua-
rantena. Però, més enllà d’això, els ingre-
dients d’aquesta nova sèrie de Netflix con-
viden a veure-la. La protagonitzen dos dels
actors de la pel·lícula It (versió de 2017) i
barreja trets de sèries d’èxit com Stranger
things i The end of the f***ing world.

Pelis i sèries

Esta mierda me supera
Jonathan Entwistle

Por pensar le dió al hombre
Sínkope

Cuarentena Fest
Ara que el coronavirus ha obligat a anul·lar o posposar

totes les propostes culturals, els artistes han sabut rein-
ventar-se aprofitant les xarxes socials. Un exemple d’ai-
xò és el Cuarentena Fest, un festival de música en strea-

ming que, del 16 al 27 de març, ha programat una cin-
quantena de concerts. Músics com El Petit de Cal Eril,

The Crab Apples o Pavvla s’han sumat a aquesta iniciati-
va, que ofereix espectacles d’entre 20 i 30 minuts en di-

recte. Els vídeos, que els artistes enregistren des de casa
seva, es poden veure a través de YouTube i Tumblr.   

El nom d’Oriol Mitjà (Arenys de Munt, 1980) ha en-
trat amb força als mitjans catalans des de l’esclat
de la crisi del coronavirus. Aquest metge investi-
gador, especialitzat en malalties infeccioses, s’ha

convertit en la veu experta a Catalunya per lluitar
contra la pandèmia del Covid-19. I no és d’estran-

yar: la seva trajectòria l’avala. En els darrers anys,
ha trobat la cura del pian, una malaltia tropical, i

s’ha involucrat a fons en la investigació de la sífilis.
Ara, juntament amb Bonaventura Clotet, lidera un
equip de la Fundació Lluita contra la Sida de l’Hos-

pital Germans Trias i Pujol de Badalona que s’ha
proposat frenar els contagis de coronavirus. De la
mà del Departament de Salut, aquests investiga-
dors han posat en marxa un assaig clínic pioner,
gràcies al qual unes 200 persones infectades es-

tan provant dos fàrmacs que podrien aturar la
propagació del virus que ha paralitzat mig món.

O R I O L  M I T J ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un infectòleg de renom
És un dels líders de la Fundació Lluita contra la Sida

Famosos

Liderar la lluita contra el coronavirus
Ha impulsat un estudi per frenar la cadena de contagis

Admiració, però també crítiques
Alguns diuen que parla clar; d’altres, que està polititzat

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| DOOM Eternal
Acció, trets i explosions. Això és el que ofereix DOOM Eternal, el nou videojoc

en què els jugadors hauran de sobreviure en un món completament hostil. 
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