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BARCELONA4El mapa amb les
xifres d’afectació del coronavi-
rus per zones que va publicar la
Generalitat fa pocs dies mostra
un patró força clar. Als barris
més pobres hi ha més casos de
coronavirus. Sembla, doncs,
que  la classe social té una re-
lació directa amb les probabi-
litats d’agar el virus.

Tal com ha passat en altres
ocasions, tornen a ser els més
dèbils els que estan patint amb
més força aquesta crisi sanità-
ria que també ha derivat en cri-
si econòmica i social. Així
doncs, el districte de Nou Ba-
rris és el més afectat de la ciu-
tat. En el cas dels seus barris,
és a Roquetes on les xifres
d’infectats són més altes, ja
que s’han detectat 290 positius
per cada 100.000 habitants.
Les xifres no estan gaire lluny

d’aquestes en barris com la
Guineueta, la Prosperitat, la
Trinitat Nova o el Verdum.

Fent un cop d’ull al mapa es
poden observar altres barris
amb unes xifres similars a les
de Nou Barris. És el cas de la
Trinitat Vella o el Bon Pastor,

del districte de Sant Andreu, o
de la zona baixa del Guinardó,
la Font d’en Fargues, el Car-
mel, Horta, Montbau, Mun-
det o Sant Genís dels Agu-
dells, del districte d’Horta-
Guinardó. Altres barris que

també estan força afectats són
els de Sants-Badal i la Zona
Franca, del districte de Sant-
Montjuïc.

BARRIS BENESTANTS
Les xifres de Nou Barris o de
diversos barris de Sant An-
dreu, Sants-Montjuïc i Hor-
ta-Guinardó contrasten amb
les que es poden veure a barris
de Sarrià-Sant Gervasi o les
Corts. És el cas de Sant Ger-
vasi-Galvany, Sant Gervasi-la
Bonanova, les Tres Torres o
Pedralbes, on la incidència és
tres o quatre vegades menor.
En el cas de les Tres Torres, per
exemple, l’índex cau fins als 70
casos per cada 100.000 habi-
tants 

D’altra banda, també hi ha
barris que no són dels més
benestants de la ciutat que

també tenen xifres molt baixes,
com és el cas del Gòtic –on
l’índex és de 57 casos per cada
100.000 habitants– o la zona
sud del Raval, al districte de
Ciutat Vella.

Cal tenir en compte, però,
que totes aquestes xifres

s’han de situar en un context
on els casos de positius, tal
com han advertit molts ex-
perts, segurament són molt
més elevats que els que mos-
tren les dades publicades. Això
és així per la poca quantitat de

testos que s’han dut a terme al
conjunt de l’Estat.

“ASSISTÈNCIA PRIORITÀRIA”
Sigui com sigui, aquesta situa-
ció ha provocat que des de la
FAVB i la Coordinadora d’As-
sociacions de Veïns i Entitats de
Nou Barris hagin recordat que
“les desigualtats de renda estan
directament relacionades amb
la qualitat de la salut”. Aques-
tes entitats afegeixen que, ma-
lauradament, el que mostren
aquestes xifres no els sorprèn i
denuncien que “les retallades en
despesa de salut dels darrers
anys ara mostren tot el seu im-
pacte”. És per això que dema-
nen que els barris més afectats
“rebin una assistència priori-
tària, amb dotacions de perso-
nal i materials adequades de
forma immediata”.

Méspobresa,méscoronavirus
» Les xifres d’afectació de la Covid-19 mostren com Nou Barris és el districte més perjudicat 
» A l’altre extrem se situen barris com les Tres Torres, Sant Gervasi-Galvany o la Bonanova

Nou Barris és el districte més afectat pel coronavirus. Foto: Jordi Pujolar/ACN

A Roquetes hi ha 290
afectats per cada 
100.000 habitants
i a les Tres Torres 70

“Les retallades dels
darrers anys ara
mostren tot el seu
impacte”, diu la FAVB
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Els semàfors

Casa del Mig
El Punt Multimèdia Casa del Mig està
fabricant viseres per a les pantalles de
protecció facial contra el coronavirus.

La primera entrega, de 15 exemplars, es
va repartir entre l’ONG Gra de Blat i el

menjador social de Can Padró. 
pàgina 8

Ajuntament
El Gremi de Restauració de Barcelona
ha acusat l’Ajuntament de no donar su-
port al sector enmig de la crisi que està
patint. L’entitat denuncia que el consis-
tori no ha plantejat en cap moment l’a-
jornament de la majoria d’impostos. 

pàgina 11

Àngels Chacón
La consellera d’Empresa i Coneixement
s’ha posat al capdavant d’un manifest

que reclama a l’Estat una injecció de li-
quidat per al sector del comerç per la si-
tuació d’extrema urgència que està vi-
vint després dels tancaments massius. 

pàgina 11

La lupa

per Francesc Reina

Temps de canalles 

El camí contrari a la renúncia, aqueix
que aconsella no tenir il·lusions, és el
que Ernst Bloch va plantejar com l’es-
sència de la condició animal, una sal-
vació per confiar en els humans. El seu
principi sobre l’esperança ressalta la fe
en un futur gestat en el present. Això
només és possible quan hi
ha persones que saben dir
no, que denuncien la men-
tida que provoca el regnat
dels sense límits. Tornar al
més pròxim seria un antídot
contra el virus de la desme-
mòria, el que ens tregui del
quadrilàter en què ens han ficat. Atro-
pellaments i despropòsits han ocupat
el lloc de la història fent que ens costi
treball recordar.

D’orfes oprimits hi ha que s’esfor-
cen a sobreviure. Amb prou feines mi-
rem allò que passa en el  revés de l’o-

blit induït. Mentrestant, altres seguei-
xen vivint de l’esforç dels altres.

La indiferència és una pena univer-
sal, companya fidel de l’autocràcia que
convida a mirar cap a un altre costat per-
què saben que el viatge que va de la por
a la confiança és molt difícil, per això ho

exploten. Però hi ha senyals pendents:
com la infàmia que es van inventar per
expulsar els jueus, per cremar les bruixes,
com la brutícia del cop del 36, per la taca
inhumana de la guerra de l’Iraq, la men-
tida de l’11-M d’Atocha, del Prestige... La
perversió del llenguatge, la distorsió de la

realitat. Les grans mentides es constru-
eixen en els despatxos, ho deia Kafka, són
el gran obrador de la vergonya.

Des que Adam Smith va elaborar la
seva teoria dels sentiments, hi ha veus
que han anat omplint barricades per ai-
xecar-se i mostrar que la naturalesa hu-

mana s’interessa pels al-
tres, aquest plaer per pre-
senciar el bé comú.

Construir la llibertat des
d’espais rebels és el lloc
d’un desequilibri per no
caure. Una cirurgia crítica
que mira, profundament,

el que no ens deixen veure. Els movi-
ments socials no passen pel seu millor
moment. No obstant això, despertar se-
gueix sent resistir a l’abandonament,
posar-se en marxa cap al desconegut,
perquè no passi la desavinença. El poc
és molt si seguim amb la veu sòlida.

Les grans mentides es construeixen 
en els despatxos, ho deia Kafka, 

són el gran obrador de la vergonya

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
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El comerç tornarà. Ara, cuidem-nos 
i reflexionem1

2
Campanya de Creu Coberta 
per animar botiguers i veïns

El tècnic de la UE Sants, Tito Lossio, 
confinat a Igualada

La crisi del coronavirus activa 
la solidaritat veïnal als barris

Més pobresa, més coronavirus

El + llegit líniasants.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

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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Sants-Montjuïc

“El requeriment de la distància
de seguretat serà difícil de man-
tenir i els espais massificats ge-
neren angoixa i situacions des-
agradables”. Aquesta és l’opinió
de Ferran Busquets, director
de la Fundació Arrels, sobre el
pavelló de la Fira que des de la
setmana passada funciona per
acollir persones sense llar, de
moment 225 i la setmana que ve
la xifra es doblarà, mentre duri
la crisi del coronavirus.

Busquets deixa clar que
“s’ha d’agrair l’esforç” de l’A-
juntament però veu diversos in-
convenients en aquest model.
“Ens estan dient que no podem
estar junts però allà estan aglo-
merats”, afirma. “Ahir es va
omplir de seguida perquè a la
ciutat està tot tancat, però hem
de pensar que són gent que de
vegades no volen ni estar en es-
pais més petits com un alberg”,
afegeix el director d’Arrels.

Preguntat sobre el paper
que podrien jugar els hotels a
l’hora d’acollir la gent que viu al
carrer, Busquets diu que “esta-
ria molt bé”. Això, però, de
moment només ha passat amb
el personal sanitari. Per exem-
plificar que un pavelló gran
com aquest no és la millor op-
ció, el director d’Arrels fa un
raonament molt senzill: “On
estaríem més còmodes tots, en
una habitació amb 10 persones
o en un espai amb 80 persones?
Aquesta gent són com tothom”.
Per acabar, també recorda que

el 30% de la gent que viu al ca-
rrer té una malaltia crònica,
cosa que els fa especialment
vulnerables.

HOSPITAL TEMPORAL
D’altra banda, el Govern va
anunciar dissabte passat que
habilitarà un hospital temporal
a la mateixa Fira amb 300 llits
i més de 600 professionals.

L’espai, que es podrà ampliar
fins a 2.000 places, acollirà
pacients malalts de coronavirus
que vindran derivats des dels
centres hospitalaris de tota la
xarxa sanitària i està previst que

s’acabi d’enllestir al llarg d’a-
questa setmana.

L’anunci el va fer la conse-
llera de Salut, Alba Vergés, que
va explicar que l’espai disponi-
ble “és absolutament ampliable
si fos necessari”. Els més de
600 professionals que treba-
llaran en aquest nou espai es-
taran sota les ordres directes
d’un equip del departament de
Salut. Segons va dir Vergés, es
tracta d’un equip assistencial
“creat ad hoc” i que, per tant, no
estarà sota la supervisió de cap
hospital, sinó que serà una “in-
fraestructura de tot el país”.

Pel que fa als professionals,
en concret seran 15 d’especia-
litats hospitalàries, 120 espe-
cialistes d’atenció primària, 120
infermeres, 240 auxiliars i 120
zeladors. Tots ells repartits en
cinc torns. L’hospital funcio-
narà les 24 hores del dia i fins
que sigui necessari.

Personal de la Creu Roja al pavelló de la Fira. Foto: Blanca Blay/ACN

Alerten dels problemes que els
sensesostre poden tenir a la Fira

» El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, avisa que 
“els espais massificats generen angoixa i situacions desagradables”

La Casa del Mar acull 21
discapacitats amb símptomes

CORONAVIRUS4La Casa del
Mar de Barcelona, situada al
carrer Albareda del barri del
Poble-sec, està acollint des de
la setmana passada un total de
21 persones amb discapacitat
que viuen en residències i que
tenien símptomes de corona-
virus. El seu trasllat es va fer
entre els dies 23 i 24 de març.

Des de la conselleria de
Treball, Afers Socials i Famílies
van explicar que el trasllat d’a-
questes persones té com a ob-
jectiu mantenir-les aïllades i
millorar l’atenció que reben, ja

que a les seves residències te-
nien poques possibilitats d’aï-
llament. 

Hi ha un total de 10 profes-
sionals que les està atenent i el
control sanitari es farà des del
Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP) del barri.

L’ocupació màxima de la
Casa del Mar és de 25 perso-
nes. La conselleria de Treball,
Afers Socials i Famílies ha in-
format que anirà reubicant
més persones amb símptomes
de la malaltia de residències en
altres espais.

La Casa del Mig fabrica viseres
de protecció contra el virus

CORONAVIRUS4El Punt Multi-
mèdia de la Casa del Mig de
Sants va començar a fabricar la
setmana passada, amb impres-
sores 3D, viseres per a les pan-
talles de protecció facial  contra
el coronavirus.

La primera entrega va con-
sistir en 15 exemplars, que es
van repartir entre l’ONG Gra de
Blat, que dona suport a perso-
nes en risc d’exclusió, i per al
personal del menjador social de
Can Padró.

La construcció d’aquest ma-
terial forma part de la iniciativa

de la xarxa d’ateneus de fabri-
cació digital de la ciutat de pro-
duir i distribuir equipaments
de protecció individual. 

Des de l’Ajuntament han ex-
plicat que cal mobilitzar tots els
recursos possibles “davant la si-
tuació crítica de desabastiment
d’equipaments de protecció i
material sanitari”. En aquest
sentit, afegeixen des del consis-
tori, la comunitat maker, for-
mada per professionals de dife-
rents sectors com el sanitari, el
científic, l’enginyeria o el disseny,
pot tenir-hi un paper destacat. 

Albert Ribas
SANTS-MONTJUÏC

Comiat | Mor l’actor de doblatge Salvador Vives
L’actor de doblatge Salvador Vives, nascut al barri del Poble-sec, va morir di-
lluns a l’Hospital Clínic a causa del coronavirus. Vives va ser la veu habitual

d’actors com Jeremy Irons, Liam Neeson, Mark Harmon o Stellan Skarsgard.

Des d’Arrels diuen que
una opció millor per a
la gent que viu al carrer
seria habilitar hotels
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Associació de Comerciants

Creu Coberta

El sector del comerç de proximitat, el turisme,
l’hostaleria i restauració viurem unes setmanes
molt complicades. Podem arribar a l’extrem de
ser obligats a tancar uns dies, com està pas-
sant a Itàlia. Al comerç, sector molt castigat per
tot allò que s’esdevé a la nostra societat, pot
ser que ens fem la pregunta habitual: I a mi,
qui m’ho paga tot això?
L’esforç que es demana és extraordinari.

Però entenem que les mesures sanitàries, en
una societat desenvolupada, són prioritàries.
És responsabilitat de cadascú prendre mesu-
res de contenció, i una decisió pròpia fins a
aquest moment. Però és una decisió que hem
de prendre amb responsabilitat vers el nostre
entorn, el barri, el veïnat. Si no és per un obli-
gat tancament, serà per una baixada de les
vendes i una crisi de consum de tot allò que no
és imprescindible. Oci. Restauració. Regals.
Roba. Objectes per la llar. Etcètera.
Aquest mes hi perdrem diners. N’hi haurà

que, lamentablement, hi perdran més. Fins i tot
la vida. Com més aviat ho assumim, millor. I a

la vegada que ens hem d’autoimposar unes
mesures eficients per fer front a la crisi, també
hem de demanar a l’administració que siguin
estrictament les necessàries. I han de ser les
que exigeixi la situació.
Preparem-nos, ja, per al moment de tornar

al ple rendiment després d’aquesta crisi.Que
haurà de ser en quinze dies, tres setmanes o
un mes. Però serà. I hem de tenir el cap fred, i
el coratge per a demanar a les nostres admi-
nistracions públiques el mateix compromís i es-
forç que ara fem plegats.
A Creu Coberta necessitarem el compromís

de les administracions:
- Difusió extraordinària per part de l’Ajuntament
de la Mostra de Comerç de primavera, el 25
d’abril, si ja han passat les mesures restricti-
ves, i de la Fira del Circ, el 6 i 7 de juny.
- Període de carència de les taxes de les te-
rrasses de restaurants i bars i deducció del
percentatge corresponent si es decreta el tan-
cament.
- La suspensió de totes les taxes que alleuge-

reixin la pressió fiscal al comerç, així com la
deducció de percentatges segons temps de
tancament, revisió de mòduls, etcètera.
- Destinació de la taxa turística municipal a me-
sures de promoció del comerç de proximitat
als eixos comercials.
- Visibilització de l’eix Creu Coberta des de
Plaça Espanya durant la campanya turística
d’estiu amb rètol, plafons, publicitat i opis.
- Una campanya de sensibilització municipal a
tots els nivells, positiva, atrevida, compro-
mesa, amb el comerç de proximitat vers tots
els veïns.
- Aprofitar els dies d’Obrim Carrers perquè el
comerç sigui protagonista dels eixos, per a
poder instal·lar-hi terrasses aprofitant el bon
temps, perquè el comerç que ho desitgi surti
al carrer i eliminar-ne la prohibició de venda
directa.
El carrer sempre serà nostre. De tots. Dels

que el cuidem.
Cuidem-nos ara i preparem el retorn, en-

cara que no hàgim marxat mai.

Coronavirus? Preparem 
la tornada a Creu Coberta

FOTOS DE JOAN RIEDWEG
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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!

Establiments oberts
Carnisseria Carme. Mercat. Obert als matins

Gust Ibèric. Mercat. Obert matí i tarda
Polleria Manolita. Mercat. Obert al matí
Panet. Creu Coberta, 91. De 8.00 a 21.00

La dietética. Creu Coberta, 127. De 10.00 a 14.00h i de 17.00 a 21.00
Cansaladeria Maria Teresa. Parada 112. Obert als matins

Farina Pasta Fresca. Mercat. De 8.00 a 14.30 (divendres de 8.00 a 20.00)
Alimentació Dunav. 26 de gener, 38. De 9.00 a 19.30h

New Cash Thecnology. Creu Coberta, 94. De 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.30
La Moderna. Neteges i llar. Sant Roc, 35. De 9.00 a 13.30

Electrodomèstics Serna-Bach, Consell de Cent, 11. De 10.00 a 13.30 i 16.30 a 20.30
Farmàcia Escolà. Sant Roc, 26. De 9.00 a 13.30 i de 16.30 a 20.00

Farmàcia del Mercat. Creu Coberta, 95. De 9.00 a 20.30

Professionals que fan atenció telefònica
Stop Seguros. Atén per telèfon i mail: 93 431 74 07
Assessoria Porta. Atenen per telèfon: 93 289 40 10
Òptica Oliver. Atenen per telèfon: 601 710 484

Restaurants amb servei a domicili
Restaurant MadreLievito. Servei de menjar a domicili: 93 025 65 36

Botigues amb servei a domicili
Gust Iberic. 691 764 568. Enviaments a domicili de 8.30 a 14.30

Alimentació Dunav. 93 332 11 08
Bureau Valleé, material d’oficina. 618 313 830 o bv.sants@bureau-vallee.es
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1) Cal reforçar les mesures d’higiene per-
sonal en aquest àmbit de treball? 
Com a norma general, les persones ateses en
els taulells de centres o establiments que no
són sanitaris es consideren persones sanes.
Per tant, les mesures que s’han d’observar en
aquests casos són les mesures higièniques
habituals:
• Cal rentar-se les mans de forma freqüent i
dedicant-hi una estona.
• Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors
d’un sol ús o amb la cara interna del colze
en el moment de tossir o esternudar i rentar-
se les mans de seguida.
• Com a norma general, s’ha de mantenir una
distància habitual (entre 1 i 2 metres).
• S’ha d’evitar el contacte proper amb perso-
nes que tinguin símptomes d’infecció respi-
ratòria (tos o esternuts, fonamentalment). En
cas que es manipuli algun objecte d’aque-
lles persones, cal rentar-se després les
mans.

• S’ha d’evitar la compartició de menjar i estris
(coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i al-
tres objectes que no hagin estat netejats de-
gudament.
• Després de manipular objectes de tercers,
cal evitar tocar-se la boca, nas i ulls sense
abans haver-se rentat les mans.

2) Si s’està de cara al públic, cal portar mas-
careta?
No es recomana l’ús de la mascareta de ma-
nera rutinària.
En els casos de trobar-se amb persones

que tinguin símptomes respiratoris (tos o es-
ternuts, fonamentalment), es recomana espe-
cialment que es mantingui la distància habitual,
entre un i dos metres.

3) Quan es recomana l’ús de la mascareta?
• Sempre que us ho indiqui el personal sani-
tari.
• En cas que estigueu en una situació d’aïlla-
ment indicada per personal sanitari i entreu

en contacte amb altres persones del vostre
entorn.
• Si esteu en contacte amb algú que estigui
en situació d’aïllament indicat per personal
sanitari i compartiu el mateix espai.

La millor manera de prevenir la transmissió del
coronavirus SARS-COV-2 és prendre les me-
sures habituals de prevenció de contagis: ren-
tar-se les mans sovint, utilitzar mocadors d’un
sol ús i tapar-se la boca i el nas en el moment
de tossir o esternudar.
4) Cal adoptar alguna mesura especial de
prevenció?
S’han de reforçar les mesures universals de
prevenció i control d’infeccions.
Cal mantenir en tots els casos els criteris de

prudència, racionalitat i tranquil·litat, i així s’ha
de transmetre a la ciutadania.
En cas que alguna de les persones que ate-

neu us manifesti dubtes sobre el coronavirus
SARS-CoV-2 que no podeu resoldre, adreceu-
la al telèfon 061-Salut Respon.

Informació per a 
comerciants i clients

Recomanacions Covid-19
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Els restauradors acusen
Colau de no ajudar el sector
RESTAURACIÓ4El Gremi de
Restauració de Barcelona ha
fet públic un vídeo on fa una cri-
da a l’alcaldessa Ada Colau per-
què suspengui els impostos mu-
nicipals durant sis mesos per
mirar d’alleugerir la situació
“desesperada” que pateix el sec-
tor. El Gremi considera que l’A-
juntament no s’està movent per
ajudar els propietaris dels bars
i restaurants de la ciutat.

En el vídeo van apareixent
diferents propietaris de bars i
restaurants de la ciutat, com
ara la xef Ada Parellada. “De-
manem si us plau que en la cri-
si sanitària que ens ha tocat
viure l’Ajuntament adopti me-

sures reals de suport”, afirma
Parellada.

Els restauradors diuen que el
govern municipal no ha plante-
jat en cap moment l’ajornament
de la majoria d’impostos. Tam-
bé critiquen la “incoherència” de
Colau i del primer tinent d’al-
caldia, Jaume Collboni, per de-
manar la condonació del llo-
guer dels locals comercials però
no fer el que sí que depèn d’ells.
“L’alcaldessa demana al sector
immobiliari que faci el que ella,
com a Ajuntament, podria fer i
no fa: condonar els tributs que es
cobren a la restauració”, ha de-
nunciat el director del Gremi de
Restauració, Roger Pallarols.

CORONAVIRUS4El sector del
comerç ha exigit a l’Estat una in-
jecció de liquiditat directa per
pal·liar la situació d’“extrema ur-
gència” que està patint, des-
prés del tancament de 48.000
establiments a causa del decret
d’estat d'alarma i de la caiguda
d’ingressos de qui ha pogut
obrir.

A través d’un manifest, el
Departament d’Empresa, les pa-
tronals i principals organitza-
cions de comerciants i distri-
buïdors demanen la suspensió
del pagament dels impostos, de
la seguretat social i els dels au-
tònoms durant quatre mesos,
l’ampliació del crèdit bancari
fins a 100.000 euros i ajudes per
pagar els lloguers. 

Els firmants del manifest,
encapçalat per la consellera
d'Empresa i Coneixement, Àn-
gels Chacón, són Pimec Comerç,
Foment Comerç, l'Agrupament
de Botiguers i Comerciants de
Catalunya, Consell de Gremis,
Retailcat, Comertia, Cecot Co-
merç, Barcelona Oberta, Fun-

dació Barcelona Comerç, Fun-
dació Comerç Ciutadà, Fecom
Lleida, Foeg Girona, el Consell
d’Empreses Distribuïdores d’A-
limentació, Associació Nacio-
nal d’Empreses de Distribució a
Catalunya i l’Associació Espan-
yola de Supermercats a Cata-
lunya. Tots ells avisen que “és in-
dispensable mitigar l'impacte
econòmic de la crisi sanitària i

preservar el màxim nombre de
comerços i establiments”.

Per últim, també demanen
“agilitat i immediatesa” en la po-
sada en marxa de totes les me-
sures que necessiten les empre-
ses i els professionals autònoms,
al mateix temps que també vo-
len que es “garanteixi el com-
promís del sistema bancari” per
combatre aquesta situació.

La consellera Chacón encapçala les firmes del manifest. Foto: Aina Martí/ACN

El comerç alerta que la seva
situació és d’“extrema urgència”

Roger Pallarols, president del Gremi de Restauració. Foto: M.Casado Pla / ACN

Entitats | El comerç organitza accions solidàries
Els eixos comercials organitzen aquests dies diferents accions per combatre les limita-
cions que imposa la pandèmia del coronavirus. En el cas de Creu Coberta, per exem-

ple, es fa una campanya sobre les recomanacions a seguir durant el confinament. 
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Esports Rugbi | La FER anunciarà el desenllaç de les lligues a l’abril  
El BUC ja sap que la Federació Espanyola de Rugbi anunciarà, durant el mes que ve, 

el seu pla per acabar la Divisió d’Honor B. En concret, l’organisme s’ha donat de 
marge fins al dia 30 del mes que ve per anunciar quin desenllaç tenen les seves lligues.

“Hi ha gran part de la plantilla
que no podrà continuar amb les
seves tasques si les instal·lacions
no tenen la seva activitat habitu-
al. Aquestes persones, a causa de
la crisi i excepcionalitat del mo-
ment, hauran de passar per un
Expedient Temporal de Regula-
ció de Treball, fins que tornem a
obrir”. Així comunicava el presi-
dent del CE Mediterrani, Àlex Al-
meda, dilluns de la setmana pas-
sada, que el club s’acull a aques-
ta eina mentre duri el confina-
ment. Almeda diu també que
“durant aquest període, i per no
afectar el poder adquisitiu dels
nostres treballadors, el club com-
plementarà fins al 100% la seva
retribució. És un esforç molt
gran per al club però és el mo-
ment d’ajudar el nostre equip”.

Això afecta, principalment,
els esportistes i personal com el
de la neteja o d’administració

(encara que es mantenen alguns
torns reduïts i regulats “per tal de
garantir el funcionament bàsic de
les instal·lacions”), ja que alguns
altres treballadors, com els mo-
nitors de fitness, segueixen tele-
treballant i cada dia pengen ru-
tines i exercicis per als socis al ca-
nal de YouTube de l’entitat.

NOVA DATA PER ALS JJOO
Esportivament, però, la gran no-
tícia de la setmana passada va ser

l’anunci de l’ajornament dels
Jocs Olímpics de Tòquio de l’es-
tiu, una decisió que va tenir el seu
capítol final abans-d’ahir, amb l’a-
nunci per part del Comitè Olím-
pic Internacional (COI) que la cita
es disputarà entre els dies 23 de
juliol i 7 d’agost de 2021.

Les lligues de waterpolo, men-
trestant, segueixen suspeses i la
Federació Espanyola de natació
ha dit que no es posaran en mar-
xa fins que Salut no ho avali.

La instal·lació de Begur està tancada des de fa setmanes. Foto: CEM

ERTO a una part 
de la plantilla del Medi

Pau Arriaga
SANTS-BADAL

Salut decidirà quan es
reprenen les lligues de futbol

Les novetats sobre la pos-
sible continuïtat de les
diferents competicions
esportives segueixen ar-

ribant amb comptagotes. Des de
dilluns passat, per exemple, la UE
Sants ja sap que la Tercera Divi-
sió no es tornarà a posar en mar-
xa fins que les autoritats sanità-
ries considerin que la competició
pot arrencar de nou sense que
existeixi cap risc per als jugadors,
staffs tècnics i el públic.

La decisió la va prendre fa nou
dies la Comissió Delegada de
l’Assemblea de la Federació Es-
panyola de Futbol, que organit-
za les lligues de Segona Divisió B

i Tercera (encara que els àrbitres
els posi la Federació Catalana).

PAGAMENTS CONGELATS
Això, però, ha portat l’entitat a
una situació econòmica comple-
xa (com passa a clubs de la cate-
goria, d’altres divisions i d’altres
esports), de manera que la pre-
sidenta Montserrat Dot, en de-
claracions a Betevé, va dir que el
club deixarà de pagar els salaris
a jugadors i tècnics. 

Dot va afirmar que es nego-
ciarà “per perjudicar el mínim
possible”, però va apuntar que si
no hi ha ingressos tampoc pot
haver-hi despeses.
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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.

Viu en línia

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

CONÈIXER

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

EVITAR

ESCOLLIR

AJUDA PROFESSIONAL

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

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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