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Barcelona va registrar durant el
mes de març, segons les dades de
l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona (ASPB), 7.683 positius de
coronavirus. Els dos districtes
amb les taxes més altes de con-
tagis van ser Nou Barris i Horta-
Guinardó.
Es fa evident, com ja s’havia

anat veient, que aquesta pandè-
mia està impactant amb més
força els barris més pobres de la
ciutat. Albert Sales, sociòleg i
politòleg expert en investiga-
cions sobre l’exclusió social en zo-
nes urbanes i assessor de l’A-
juntament, afirma en declara-
cions a aquesta publicació que
amb les dades actuals ens mo-

vem en el camp de les hipòtesis.
Una de les que s’està confirmant
és, diu Sales, que “on les perso-
nes tenen menys possibilitats
de fer teletreball, on viuen en ha-
bitatges on el confinament indi-
vidual és més difícil i on la gent
no pot permetre’s un parèntesi a
la feina perquè necessita ingres-
sos, hi ha més afectació”.
Sales creu que la pandèmia

posa de manifest que “qualsevol
problema afecta de manera dife-
rencial la ciutadania”. “Malgrat
que alguns polítics diguin que el
virus no hi entén de classes, hi en-
tén molt”, afegeix. Per exemple,
diu aquest expert, és molt diferent
haver de compartir transport o
moure’s en vehicle privat. De la
mateixa manera, tampoc té res a
veure viure en un pis gran o con-
vencional, on es fa una compra a
la setmana, o viure en un de 40

metres quadrats amb una neve-
ra petita que fa que s’hagi de bai-
xar a comprar cada dos dies.

ECONOMIA SUBMERGIDA
Una altra de les qüestions on Sa-
les posa el focus és en la gent que
treballa en l’economia submergi-
da. “Hi ha una part important de
la població precària que no tre-
balla en feines regulades, sense
vinculació al mercat laboral ofi-
cial”, recorda. Aquesta gent, avi-
sa, “s’enfronta a la disjuntiva de
preservar la salut i respectar les
normes o ingressar diners. Molts
cops l’elecció és mantenir la feina
com sigui”.
D’altra banda, tot i que no en-

tra a valorar si el retorn dels tre-
balladors no essencials a la feina
és precipitat o no, Sales diu que
“un cop més afectarà la població
de manera desigual”.

“El virushi enténdeclasses”
» El coronavirus afecta més els barris on hi ha menys possibilitat de teletreball i pisos més precaris
» “És diferent compartir transport o no o viure en un pis gran o en un de 40 metres”, diu un expert

Albert Ribas
BARCELONA

La Guineueta (Nou Barris) i Montbau (Horta-Guinardó) són dos dels barris més afectats pel coronavirus. Fotos: Arxiu

XIFRES4Les xifres de l’A-
gència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB) que es van
presentar el 9 d’abril mostra-
ven que al març a la ciutat hi
va haver 2.629 defuncions, el
doble de l’esperat segons les
dades dels darrers anys.
A partir del càlcul de la

mitjana de persones mortes al
març durant l’última dècada,
el mes passat hi va haver
1.330 defuncions més del nor-
mal. Tot i això, la gerent de
l’ASPB, Carme Borrell, va ma-
tisar que aquestes 1.330 morts
més no poden atribuir-se di-
rectament al coronavirus, ja

que no disposen d’aquesta
informació. “Nosaltres agafem
el total de defuncions, no te-
nim la causa de defunció”,
va dir Borrell sobre la infor-
mació procedent de les fune-
ràries. Sí que esperen, va afe-
gir, tenir-la més endavant,
quan el registre de Catalunya
els la faci arribar. Això, però,
“tarda el seu temps”, va avisar.
D’altra banda, la regidora

de Salut, Gemma Tarafa, tam-
bé va apuntar que l’envelli-
ment de la població és un al-
tre dels motius pels quals al-
guns barris estan patint més
la pandèmia que d’altres.

Al març hi podria haver hagut
1.330 morts per coronavirus



Opinió

| 4

22 d’abril del 2020

Dipòsit Legal: B 10856-2003

líniasants.cat

Difusió controlada
www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix

Maresme), Júlia Gamissans (Vallès), Pau Mas-

sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arria-

ga (Esports i Xarxes), Víctor Ferran i Lola Surri-

bas Producció gràfica: Eduardo Corria Dept.

Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i

Rosa Bertran Controller: Mauro Favieri Distri-

bució: Andrés Meca, Yussef Elakel, Pablo Fa-

vieri i Wiliam Hernández.

Els semàfors

Ateneu d’Hostafrancs
L’Ateneu Independentista d’Hostafrancs-
Espai Basset ha posat en marxa una cam-
panya solidària per recaptar fons en la

lluita contra el coronavirus. La iniciativa,
‘Juntes guanyem el coronavirus’, servirà
per ajudar la Fundació Hospital Clínic. 

pàgina 8

Generalitat
La Generalitat ha rebut moltes crítiques
per la gran quantitat de casos de corona-
virus i defuncions que hi ha hagut a les

residències de gent gran. Tot i això, tam-
bé hi ha hagut una reacció i un exemple
és la nova residència oberta al Paral·lel. 

pàgina 8

Ca la Cristina
Les dones que ocupen el bloc batejat amb
el nom de Ca la Cristina, al barri de la Bor-
deta, van denunciar la setmana passada,

juntament amb diferents entitats, les pres-
sions dels treballadors d’una empresa de
seguretat que la propietat hi havia enviat. 

pàgina 8

La lupa

per @ModernetdeMerda

Tot els anirà bé

Ja sabeu la seqüència dels fets. Un fa un
tuit dient que hi ha una part de l’inde-
pendentisme que és absolutament irre-
cuperable, a la qual “s’hauria de propor-
cionar ja el seu propi territori, com més
petit i aïllat millor, perquè no contagiïn
el seu odi, fanatisme i estupidesa a la res-
ta de la població”.
Després, Francesc Trillas, secretari

d’Economia i Hisenda del PSC, li respon
que sí, que “se’ls hauria de proporcionar
una mena de territori amish”.
I el que fou senador de Pode-
mos fins fa quatre dies, Óscar
Guardingo, remata la pro-
posta apuntant que aquest
territori escollit podria ser Ca-
daqués, perquè “té dos avan-
tatges: molts ja hi tenen casa
i només s’hi arriba per una carretera”.
Bé. Que l’esquerra espanyolista a

Catalunya no pugui refredar la seva ba-
talla política històrica contra Conver-
gència és habitual i a vegades necessari.
Que correlacionin de manera gairebé ab-
soluta l’independentisme amb Conver-
gència és una tristeta rutina diària; un es-
port, tal com fer coreografies als balcons.
Però aquest creixent odi cap a una mi-
noria nacional, aquest odi que ara lluei-
xen obertament... això és menys fre-

qüent. Això s’està destapant ara. I no
n’hem de tolerar ni mitja frase.
Què passaria si fos al revés? Què pas-

saria si gent amb pes dins del sistema de
partits independentista parlés, amb ac-
titud condescendent, d’arraconar els co-
muns en una població concreta i aïllar-
los? O si es plantegés de fer el mateix amb
els votants de Ciutadans o de qualsevol
altra ideologia. L’Estat cremaria, tota la
maquinària mediàtica, política i judicial

es posaria en marxa per esclafar el su-
premacisme, el feixisme i tots els altres
ismes del món amb accent català.
Lamentablement, però, quan aquest

odi va adreçat a l’independentisme, això
no passa. Hi ha barra lliure. I no només es
poden plantejar tals esquemes, sinó que
ho pot fer, sense conseqüències, gent
amb càrrec. I no només ho pot fer gent
amb càrrec, sinó que ho poden fer en obert,
en una conversa a Twitter, amb la calma
que saben que els dona la total impunitat.

Una impunitat que gaudeixen fins i tot
aquells que s’autoproclamen d’esquerres.
Perquè saben que, en aquest cas concret,
el pèrfid Estat contra el que han lluitat
tantes vegades els protegeix. L’enemic
passa a ser un aliat i la dreta s’abraça amb
l’esquerra. Aquí l’Estat és un dels seus, i
uns i altres s’uneixen contra un mateix ob-
jectiu, que no és altre que una minoria na-
cional que rebutgen. Tant se val el que dei-
xin anar, tot quedarà emmarcat dins les

seves lleis patriòtiques, tot
serà comprensible, autoritzat,
lògic. Tot els anirà bé.
Aquesta és la gran dife-

rència entre Guardingo o
Trillas i nosaltres. La impu-
nitat a l’hora d’esclafar, com
sigui, una ideologia específi-

ca. La connivència amb tota la força
d’un estat; una aliança macabra que, per
cert, també atempta contra altres classes
treballadores pel simple fet d’anar lliga-
des a altres sentiments nacionals.
Però tenen aquesta perillosa hipocre-

sia completament assumida. Tant, que l’ex-
hibeixen cada vegada més. Tant, que se’n
mostren cada vegada més orgullosos.
Tant, que a les seves biografies de Twitter
encara hi llueixen lemes com “Llibertat,
igualtat, fraternitat i sostenibilitat”.

Uns i altres s’uneixen contra un mateix 
objectiu, que no és altre que una 
minoria nacional que rebutgen

Al·lucinant la decisió
del Gobierno sobre les

situacions en què els in-
fants podran sortir: supermercats, far-
màcies, bancs... On hi ha més gent, més
risc de contagi, on tothom ho toca tot.
I si pensem en els espais oberts, camins
rurals o masos, on el contacte amb els
altres és mínim?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ens ho va avisar el
magnífic psicopedagog

de la nostra escola, que
millor no donar falses esperances a la
canalla sobre la possibilitat de poder
sortir una mica a partir del 27, la frus-
tració pot ser pitjor i l’experiència ens
diu que no podem seguir confiant en
l’acció política.

@OriolMalet

El jefe de Opinión de
un gran diario español

suelta su homofobia por
Twitter contra un ministro porque sabe
que no pasa nada si lo hace. Después
nos preguntamos que por qué hay
acoso escolar, laboral y en la calle con-
tra personas LGTBI+. Pues porque aún
seguimos validándolo.

Si diuen que la “des-
escalada” s’ha de fer

per territoris, perquè no
en tots hi ha la mateixa incidència, vol
dir que durant “l’escalada” també
s’hauria d’haver fet igual? És a dir, es-
tan reconeixent, per la via dels fets,
que s’haurien d’haver tancat segons
quines zones?

@iuforn@RubenSerranoM@Normapujol
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Lluís Llanas: “Les ajudes 
per al comerç no són suficients”1

2
Gremi de Restauració: “Els efectes 
d’aquesta crisi seran devastadors”

Decisió presa: les lligues estatals 
de waterpolo, suspeses

La UE Sants, satisfeta amb 
la proposta de la RFEF

Nou morts i la meitat d’avis contagiats 
en una residència de la Bordeta

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

Safata d’entrada

A la vista de l’espectacle lamenta-
ble que hem estat vivint aquests
darrers dies al voltant de les dis-
crepàncies entre les autonomies i
el govern central sobre les xifres
de contagiats (diagnosticats o no,
morts a residències, etc.) i al vol-
tant també de com ha d’anar el fi-
nal dels cursos escolars (aprovats
generals o no, etc.), em sembla
que caldria afegir com a clara
amenaça per al futur la possibili-
tat que augmentin els partidaris
d’una recentralització de l’Estat
davant la sensació de caos i des-
coordinació existent entre auto-
nomies i administració central.
Davant de les forces centrífugues
dels independentismes català i
basc, ens trobarem amb un pro-
bable augment dels partidaris de
l’administració centrípeta. 
És molt potent en les darreres

hores la imatge que estan donant
mitjans poc dubtosos com la ca-
dena SER (la més escoltada a Es-
panya) que la gestió de la sanitat
i l’educació (dos pilars bàsics) és
un desori i un constant campi qui
pugui. I un important sector de la
població, abans partidari de l’es-
tat autonòmic actual, pot arribar
a la conclusió que cal una recen-
tralització per evitar que torni a
passar aquest desgavell. 
Segurament, la realitat és in-

ferior a la sensació. Però l’opinió
pública viu, com tothom sap, més
d’impressions i confiances que de
fets i dades comprovables.

Recentralització?
per Andreu Farràs

Un Sant Jordi agredolç
per Jordi Lleal 

El 23 d’abril commemorem la
diada de Sant Jordi, patró de Ca-
talunya, una de les festes més ce-
lebrades de l’any al nostre país.
És el dia de regalar un llibre, sím-
bol de cultura, i una rosa, símbol
d’amor. El dia de sortir als car-
rers i places dels nostres pobles
i ciutats, a passejar per veure
multituds aturades a les parades
de llibres, mirant i remirant a
veure si s’aconsegueix triar el lli-
bre que li agradi a la persona a
qui li regalen; comprar una rosa
vermella per a qui s’estima, o
una rosa groga, en solidaritat
amb els empresonats i exiliats
polítics. Però, a la part dolça, s’hi
ha d’afegir la part agra, com fer
esment als Jordis que són a la
presó: Jordi Cuixart, Jordi Sánc-
hez i Jordi Turull, que no podran
celebrar la seva onomàstica amb
la seva família, comprar llibres
i regalar la rosa a la seva esti-

mada, perquè estan empreso-
nats des de fa anys per la dèria
d’un Tribunal Suprem sense un
mínim d’humanitat, venjatiu i
inflexible, que ni els deixa pas-
sar els dies de confinament a
casa seva amb els seus familiars.
Vet aquí un dia de Sant Jordi
agredolç, que voldríem fer ex-
tensiu als empresonats, exiliats,
als confinats a casa, als llibreters
i venedors de roses.
Aquest any, per culpa d’un

maleït virus, no podrem caminar
lliurement per places i carrers per
comprar roses i llibres.
Es diu que “Sant Jordi mata

l’aranya” amb el significat d’eli-
minar el mal, no es tracta de ma-
tar ningú, però sí d’acabar amb
la Covid-19, que és el nou drac del
segle XXI, i lluitar contra aquells
que no ens volen com som, que
malden per aniquilar els nostres
anhels democràtics.    

Les millors
perles

Un miler de succionadors de clítoris gratis: aquest va ser el re-
gal amb què la botiga eròtica Amantis va voler agrair al per-
sonal sanitari el seu esforç en la lluita contra el coronavirus.

La pàgina web de la botiga es va col·lapsar per l’excés de visites i,
en qüestió de tres hores, es van esgotar totes les existències.

Queda prohibit enfadar-se mentre duri la pandèmia. Això
ha dit l’alcaldessa de La Pola de Gordón (Lleó), Noemí
González, en un document oficial de l’Ajuntament. En el

mateix text, assegura que, aquests dies, els conflictes de casa
se solucionen amb “somriures, abraçades i molts petons”.

Ha nascut una nova espècie: el “zebrase”. Ha passat al Parc Na-
cional de Chyulu Hills, a Kènia, on una zebra ha donat a llum
un animal híbrid després de mantenir relacions sexuals amb

un ase. Al principi, van pensar que la criatura estava bruta perquè
era de color marró i només se li veien les ratlles de les potes.

Tres setmanes sense fer el canvi d’hora. Així han viscut els
avis d’un tuitaire des de finals de març. Segons l’àvia d’a-
quest usuari de Twitter, al seu barri l’aplaudiment sanitari

era a les set, i no a les vuit. “Em pensava que havien canviat
l’horari de la TV pel virus”, va argumentar la dona.

Ja fa temps que sabem que Cristiano Ronaldo no hauria de ser
un exemple per a ningú, i ara ho ha tornat a demostrar. El fut-
bolista ha incomplert el confinament dos cops; el segon, per

assistir a la festa d’aniversari de la seva neboda, un esdeveniment
que va aplegar almenys divuit persones.

A les xarxes

@OriolCanosa: Sou lliures de comprar els
llibres de Sant Jordi a Amazon, natural-
ment. Ara, si ho feu, l’any que ve també ho
haureu de fer, perquè no hi haurà llibreries.

@salvansbrunso: Les farmàcies han hagut
de pagar les mascaretes per avançat, vendre-
les de manera gratuïta, amb un sistema que
no funciona i sense rebre un sol euro a canvi.

#Col·lapsenLesFarmàcies

@republicviatger: Pedro Sánchez: Des-
escalada diferenciada per territoris. Dos
mesos campant lliurement i el virus ja ha
après de territoris.

#Desconfinament #CompraALlibreries
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Sants-Montjuïc

HABITATGE4La Bordeta va viu-
re el passat 14 d’abril moments
de tensió al número 29 del carrer
Sagunt, on hi ha el bloc ocupat
conegut amb el nom de Ca la
Cristina. L’edifici està ocupat
des del passat 8 de març per di-
ferents dones. Els fets van co-
mençar quan treballadors d’una
empresa de seguretat van can-
viar el pany de la porta i es van
instal·lar a l’interior del portal.
Això va provocar que diver-

sos col·lectius que lluiten pel
dret a l’habitatge, amb el Grup
d’Habitatge de Sants al capda-
vant, denunciessin la situació a
través de les xarxes socials.
Poca estona després, una vin-
tena de persones es van con-
centrar al carrer Sagunt per de-
nunciar la presència dels tre-
balladors de l’empresa de se-
guretat. Els Mossos d’Esquadra,
que s’havien desplaçat fins a l’e-
difici però havien marxat des-
prés del canvi del pany un cop

identificades les persones que
l’estaven fent, van tornar a arri-
bar per dispersar la concentra-
ció de protesta.

DENUNCIATS PELS MOSSOS
Tot i que la intenció dels treba-
lladors de l’empresa de segure-
tat era establir un control de for-

ma permanent, van acabar mar-
xant després que els Mossos
d’Esquadra els denunciessin per
infringir el confinament. Segons
va publicar el Tot Barcelona, les
denúncies es van posar contra
tres operaris que s’havien quedat
fent guàrdia al vestíbul de l’en-
trada de l’edifici.

Una imatge del dia que es va anunciar l’ocupació. Foto: Ca la Cristina

Polèmica per la pressió a les
ocupants d’un bloc de la Bordeta
» Treballadors d’una empresa de seguretat van intentar intimidar
les dones que ocupen el bloc batejat amb el nom de Ca la Cristina

CORONAVIRUS4Des de dijous
passat està en marxa la nova re-
sidència medicalitzada per a
gent gran amb coronavirus ubi-
cada al barri del Poble-sec. 
L’edifici, situat a l’avinguda

del Paral·lel, ha estat cedit per
una immobiliària i en un primer
moment havia de ser un hotel,
posteriorment una residència
d’estudiants i després el projecte
va canviar a una residència per
a gent gran. Finalment s’ha re-
convertit en una residència me-

dicalitzada i dijous passat va
acollir les 15 primeres persones.
Tota la gent gran que ha es-

tat traslladada en aquest nou
espai venen de residències d’avis.
L’objectiu de la Generalitat és
descongestionar alguns dels ge-
riàtrics que han viscut situa-
cions més complicades durant
aquestes setmanes. En una pri-
mera fase hi ha 32 llits disponi-
bles, tot i que l’edifici té vuit
plantes i tindrà una capacitat
màxima de 240 llits en 141 ha-

bitacions. La consellera de Salut,
Alba Vergés, va destacar durant
la presentació del nou espai que
“és un pulmó que donarà aire a
la gestió de les residències” de la
ciutat. Hi treballen professio-
nals d’atenció primària i sanita-
ris que venen de mútues laborals.
Des del començament de la

pandèmia i fins dimarts de la
setmana passada un total de
339 persones grans de la ciutat
havien estat traslladades per
rebre una millor atenció.

Nova residència al Poble-sec

Una de les habitacions de la residència. Foto: Conselleria de Salut

L’Ateneu d’Hostafrancs
recapta fons contra el virus

SOLIDARITAT4L’Ateneu In-
dependentista d’Hostafrancs-
Espai Basset ha posat en mar-
xa una campanya solidària per
recaptar fons per a la lluita
contra la pandèmia. Sota el
nom ‘Juntes guanyem el coro-
navirus’, la iniciativa vol acon-
seguir recursos per ajudar la
Fundació Clínic de l’Hospital
Clínic en la recerca i l’abordatge
de casos de Covid-19, així com
en l’atenció tant als pacients
com als seus familiars.
Tal com han manifestat des

de l’entitat, la campanya sor-
geix de la convicció que “cal do-
nar tot el suport als i les tre-
balladores dels centres de sa-
lut”, tot i que tampoc obliden el
personal de sectors com l’ali-
mentari o el de la neteja. D’al-
tra banda, recorden “la impor-
tància dels centres de salut
pública” i posen en valor la
seva tasca “per superar la pan-
dèmia, amb totes les dificultats
que comporta i després d’haver
patit durant anys retallades en
el sistema sanitari”.

L’entitat ha creat la campanya ‘Juntes guanyem el coronavirus’. Foto: Instagram

Neteja | Continua la desinfecció de contenidors
L’Ajuntament manté la desinfecció dels contenidors del districte com a mesu-
ra per prevenir contagis de coronavirus. Així, tres unitats de neteja especialit-
zades desinfecten a fons tots els contenidors de cada barri un cop per setmana.
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Són molts els reptes que ha hagut d’entomar el co-
merç de proximitat de les nostres ciutats, dels nos-
tres barris, en els darrers anys. Són molts, i els hem
anat entomant mentre han anat apareixent, com
podíem. A vegades amb mesures d’estímul de les
administracions. A vegades amb resignació. Altres,
amb campanyes de promoció del comerç local. En
moltes d’elles ideant solucions més enginyoses. 

En la majoria d'elles, per no dir en totes, el sec-
tor associatiu del comerç ha esdevingut l’eina per
poder fer la pressió necessària que aboqués a una
solució de consens. L’agrupació dels comerciants,
sigui territorial, com els eixos comercials o les as-
sociacions de comerciants, o sigui sectorial, a tra-
vés dels gremis. L’agrupació del comerç per
interessos col·lectius ens dona múscul al sector a
l’hora de plantejar reptes, esdevenir lobby i defen-
sar el nostre model. Això cal perquè les adminis-
tracions per elles mateixes acostumen a anar tard
i a remolc dels plantejaments de la societat civil.

Recordem grans reptes als quals el sector del
retail ha hagut de fer front els darrers lustres. L’a-
rribada de les grans superfícies comercials que
feren desaparèixer comerç interior, amb la conni-
vència d'ajuntaments i fons d'inversió; la liberalit-
zació dels horaris comercials; la desertització
interior dels barris; la crisi econòmica, de consum
i de liquiditat dels darrers quinze anys o l’arribada
del comerç electrònic de grans distribuïdores, que
imposa noves formes de consum. Amb aquest da-
rrer encara hi estem lluitant per oferir alternatives,
quan arriba la pitjor notícia en forma de pandèmia
que paralitza el nostre teixit.

Aquests dies són molts els manifestos, comu-
nicats, demandes, crítiques, peticions i recomana-
cions que han sorgit de tots els estaments
representatius dels sectors comercials i productius
del país. Receptes, moltes vegades, complemen-
tàries. Tothom defensant la seva parcel·la de re-
presentativitat. Potser ens ha faltat visió unitària a
l’inici, que s’ha resolt finalment amb un manifest
unitari del sector comercial català, proposat per la
Conselleria d’Empresa. Cal dir que tampoc és na-
tural que sigui una consellera la que proposa al
sector que s’uneixi per fer un manifest conjunt.
Quelcom grinyola a l’hora de trobar consensos.

Tanmateix, si, abans de la crisi, el projecte d’a-
nar creant Apeus (àrees de promoció econòmica
urbana) arreu dels barris era una oportunitat de re-
valorar la relació entre territori i comerç, aquests
esdevenen avui més necessaris que mai per a la
gestió de les accions conjuntes del comerç de pro-
ximitat.

El nostre retail ha rebut una estocada amb
aquesta crisi que, independentment de com es re-
solgui, posa de manifest alguns factors als quals
cal donar resposta, ara sí, de manera urgent.

La manca de digitalització del nostre co-
merç. No és tant que cada petit comerç tingui un
web, sinó que existeixin plataformes agrupades de
distribució local que fomentin el comerç de proxi-

mitat, la marca  pròpia, el factor kilòmetre zero. Els
Apeus han de fomentar aquests market places de
proximitat i aconseguir que, de forma coordinada,
formin un gran espai del comerç ciutadà barceloní.
Eines com la que ha ofert aquests dies Barcelona
Comerç amb la plataforma Comerç Obert són un
primer pas d’aquesta necessitat grupal.

El retorn als orígens. El nou panorama
sorgit de la crisi torna a posar en valor els concep-
tes que regeixen al comerç de proximitat: “compra
al barri”, “el comerç de proximitat et necessita” i al-
tres missatges i codis ètics, també en la solidaritat
veïnal, en el suport a les persones més vulnerables.
Professionals de les farmàcies, dels mercats i l’ali-
mentació i de les botigues de productes de primera
necessitat són considerats herois. Aquest valor que
avui se’ns dona ja no podem permetre que des-
aparegui. Que Barcelona i el sector del comerç tre-
ballin la pròpia “marca Barcelona” per reforçar el
sector productiu, el comercial i el turístic, de forma
conjunta, ha d’esdevenir una prioritat.

La representativitat. Es demostra que el
comerç, agrupat, té més força. En moments com
aquest, la resposta conjunta, la creativitat, la inno-
vació o les eines per posar-se al dia són, en certa
manera, potestat del comerç agrupat. Fer evident
la necessitat que tot el comerç d’un entorn tingui la
corresponsabilitat de formar part d’un teixit econò-
mic i social, pagar la quota, ha de formar part de
l’ADN del comerç del futur. I fer cada cop més in-
dispensable l’accés a uns serveis i beneficis al co-
merç que hi aposta decididament.

Estic segur que ens cal un gran Simposi del Co-
merç de Proximitat en els pròxims mesos, amb els
principals agents, fins i tot amb el continent a través
de Vitrines d’Europe, i amb les principals adminis-
tracions, que posi les bases d’una estratègia co-
muna, compartida i cada cop més ampla que
permeti el manteniment d’allò del que sempre hem
presumit: el comerç català com a patrimoni material
i immaterial del nostre país.

Reptes del comerç de proximitat
vers la Covid-19

per Lluís Llanas
Secretari General de Vitrines d’Europe i Vicepresident de Barcelona Comerç

Hem de posar les bases
d’una estratègia comuna,
compartida i cada cop 
més ampla que permeti 
el manteniment d’allò 
del que sempre hem 
presumit: el comerç català
com a patrimoni material
i immaterial del nostre país

A)

B)

C)
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La Fundació Barcelona Comerç ha tirat endavant des de fa dues setmanes el
web BotiguesObertes.Barcelona

Es tracta d’una iniciativa de la federació dels eixos comercials, oberta a tots
els establiments de Catalunya, que inclou totes les botigues que estan ober-
tes al llarg d’aquests dies. Al web hi podeu trobar, repartides per categoria i
tipus d’establiment, totes les botigues que, o bé estan obertes, o bé realitzen
teletreball.

Amb aquesta iniciativa, Barcelona Comerç vol informar el veïnat de Bar-
celona sobre on es poden abastir; és a dir, quins són els establiments oberts
durant aquest estat d’alarma, alhora que contribueix a reforçar la visibilitat del
petit comerç que, malgrat la dificultat d’aquestes setmanes, segueix aixecant
cada dia la persiana per garantir l’aprovisionament a la ciutadania.

La plataforma, oberta a tot el comerç de la ciutat (es tracti d’establiments o
serveis associats o no a qualsevol dels 24 eixos comercials de Barcelona Co-
merç), presenta un directori general de botigues que es poden filtrar per acti-
vitat, i també un mapa interactiu on apareixen geolocalitzats tots els
establiments perquè sigui més fàcil ubicar-los i fer la recerca per barris.

A la fitxa de cada comerç o servei apareix la seva adreça, horari i telèfon,
a més d’informació pràctica, com ara si ofereixen servei de repartiment a do-
micili, comandes online, per telèfon o WhatsApp o si només atenen urgències.

Botigues obertes és una plataforma online de servei a la ciutat, creada i
gestionada per Barcelona Comerç i totalment gratuïta. Qualsevol comerç de la
ciutat de Barcelona amb autorització per oferir servei segons el Real Decreto-
ley 10/2020, de 29 de març, pot gestionar la seva inclusió a la plataforma.

Creu Coberta se suma 
a Botigues Obertes

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

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

RESTAURANTS AMB SERVEI A DOMICILI
Restaurant MadreLievito. Servei de menjar a domicili: 93 025 65 36
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Les noves mesures decretades pel govern es-
panyol aquests darrers dies quant al desconfi-
nament progressiu de la població encara no
preveuen l’obertura de les botigues i establi-
ments del país, excepte els serveis essencials
que ja estaven oberts aquestes setmanes ante-
riors. S’allarga, doncs, la situació complicada per
a les botigues de Catalunya. Segons la informa-
ció actual, l’Estat d’Alarma s'allarga fins al 26 d’a-
bril, però ja està prevista una pròrroga, per la
qual cosa fins d’aquí a molts dies el comerç no
podrà tornar a obrir.

Tot i això, malgrat no venir referenciats espe-
cíficament, segons els productes de primera ne-
cessitat relacionats en el document, poden obrir
establiments com papereries, floristeries, tinto-
reries, llibreries, tallers d’automoció, drogueries,
farmàcies, bancs, sanitaris i veterinaris, gesto-
ries i assegurances, entre d’altres.

PODEN OBRIR/TREBALLAR
4 Productes de primera necessitat
4 Productes de primera necessitat no alimentaris
4 Establiments de menjar per emportar
4 Entrega a domicili
4 Llauners, electricistes, manyà, etc.
4 Transport de temporers al camp
4 Centres mèdics i òptiques
4 Tallers d’automoció
4 Camions de repartiment
4 Missatgeria i paqueteria
4 Centres i clíniques veterinàries
4 Taxis
4 Drogueries i perfumeries
4 Supermercats
4 Botigues de begudes
4 Call center i locutoris
4 Botigues d’animals
4 Venda de material d’oficina i escolar
4 Seguretat privada

4 Empreses de neteja i manteniment
4 Despatxos i assessories legals, gestories, etc.
4 Telecomunicacions, audiovisuals i serveis infor-
màtics
4 Combustible i calefacció
4 Abastiment, depuració i conducció d’aigua
4 Serveis meteorològics
4 Capellans

AMB CONDICIONS
4 Perruqueries - Només servei a domicili
4 Parcel·les de camp i cases - Cal acreditar que
es cuida un hort o animals
4Ferreteries o pintura - Només a majoristes, amb
la botiga tancada
4Obres de construcció, pintors, etc. - Només au-
tònoms
4 Autònoms - Només l’autònom, no els seus tre-
balladors
4Manteniment de piscines i jardins - Només au-
tònoms

NO PODEN OBRIR
6 Estacions d’ITV
6 Mercats no sedentaris
6 Serveis tècnics especialitzats
6 Comunitats de veïns
6 Hotels i càmpings
6 Immobiliàries
6 Agències de viatge
6 Cerimònies civils o culte religiós

PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT
Cal tenir en compte que el decret no només es-
tableix que els productes de primera necessi-
tat són els alimentaris (no en transcrivim la
llista, ja que ho són tots), sinó també altres pro-

ductes no alimentaris i serveis, que sí que val
la pena tenir en compte per si hi ha establi-
ments que s’hi puguin acollir.

- Medicaments i productes sanitaris
- Perfumeria, cosmètics i higiene personal
- Adobaments i fertilitzants d’ús domèstic
- Flors, plantes i llavors d’ús domèstic
- Plaguicides domèstics
- Dissolvents, pega, pintures, tints o similars
- Detergents i productes de la llar
- Instruments i material d’òptica, fotografia, rellot-
geria i música
- Eines: ganivets, coberteries i altres manufactures
d’ús diari
- Aparells electrodomèstics, electrònics i informà-
tics
- Encenedors i llumins
- Combustibles
- Bombones de gas
- Habitatge
- Llibres, revistes i diaris
- Material didàctic escolar
- Serveis de subministrament d’aigua, gas, elec-
tricitat i calefacció
- Lloguer d’habitatges
- Serveis sanitaris de tota mena
- Servei de residència i atenció a gent gran
- Transport de servei públic
- Comunicacions: correus, telefonia i altres
- Serveis personals: tintoreries
- Serveis de neteja i recollida d’escombraries
- Serveis bancaris i financers
- Assegurances
- Serveis de reparació, manteniment i garantia de
tots els anteriors
- Serveis de la societat de la informació

Les noves 
mesures 

decretades

4

6

4
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La federació ha demanat un “comandament únic” per als centres sanitaris de la ciutat

La FAVB vol unitat d’acció 
CORONAVIRUS/ Per fer front a la pandè-
mia provocada pel coronavirus, la Comis-
sió de Salut de la FAVB ha demanat “un
comandament únic amb directrius per a
tots els centres de la ciutat de titularitat
pública, privada, concertada i religiosos,
incloent-hi els centres sociosanitaris i les
residències assistides”. Ho ha fet a través
d’un comunicat en què s’explica que l’ob-
jectiu d’aquesta petició és que “tota la po-
blació tingui un accés equitatiu i es
protegeixi la població més vulnerable”.
Així, la federació apunta que, tenint en
compte que a Barcelona hi ha “dos con-
sorcis Generalitat-Ajuntament, el Consorci
de Salut i el Consorci de Serveis Socials”,
cal unitat d’acció perquè es pugui oferir a
la ciutadania “informació unificada i clara
de tots els recursos”, com ara els horaris
dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de
tota la ciutat. 

Precisament, pel que fa als CAP, des de
la FAVB consideren que la centralització
de la informació ha de servir perquè tots
“puguin actuar de forma coordinada
entre ells i amb el comandament d'un sis-
tema informàtic unificat que cuidi l’equi-
tat en accessibilitat”, garantint l’atenció a
tothom, també als veïns i veïnes que no
compten amb mitjans digitals.

EL VIRUS ASSENYALA LES MANCANCES
La situació completament extraordinària
generada per la propagació del coronavi-
rus ha posat de manifest les mancances
del sistema sanitari. Tal com lamenta la
FAVB en el mateix comunicat, aquest sis-
tema pateix les conseqüències de “les suc-

cessives retallades, l’increment de recursos
destinats a la sanitat privada, el creixe-
ment de l’assegurament a mútues motivat
pels dèficits del sistema públic” i el fet que
els funcionaris estan coberts “amb el sis-
tema preconstitucional de Muface”. Totes
aquestes problemàtiques, que venen de
lluny, han fet que actualment hi hagi
“greus mancances en personal i recursos”
que, segons la FAVB, “han derivat de l’a-
profitament mercantilista de l’atenció a la
salut i els serveis socials”. 

Sigui com sigui, la federació valora
que, davant d’aquesta crisi, “el sistema sa-
nitari públic hagi assumit la gestió” de la

situació, alhora que agraeix la tasca que
estan fent tots els professionals que en
formen part i “la feina i l’esforç realitzat per
les institucions públiques en un moment
d’excepcionalitat”. 

Això sí, la FAVB ha posat l’accent en la pre-
ocupació per les persones de la tercera edat,
tant les que viuen soles als seus domicilis
com les que són usuàries de residències, cen-
tres que estan patint especialment la Covid-
19. A més, ha demanat que no es permeti
“que les persones morin soles sense suport”.

DESIGUALTATS/ Nou Barris i altres zones obreres són les
àrees de la ciutat més colpejades pel coronavirus, segons
les dades d’afectació per zones que ha fet públiques el De-
partament de Salut de la Generalitat recentment. 

Des de la FAVB, admeten i lamenten que aquesta si-
tuació no els sorprèn: “Sabem que les desigualtats de ren-
da estan directament relacionades amb la qualitat de la
salut”, han dit en un comunicat. En aquest sentit, recor-
den que la pobresa té impacte en qüestions com les con-
dicions dels habitatges o de l’alimentació i, de retruc, això
acaba empitjorant l’estat de salut. Per aquest motiu, de-
manen “que els barris més afectats per l’emergència sa-
nitària rebin una assistència prioritària”.

CONSEQÜÈNCIES DE LES RETALLADES
En el mateix escrit, la FAVB assenyala “l’efecte de les re-
tallades en despesa de salut dels darrers anys”, que en
aquesta crisi sanitària s’està fent notar més que mai. Tan-
mateix, la federació recorda que les protestes per les re-
tallades en els serveis públics no són cap novetat, sinó
que sempre s’han promogut des dels moviments veïnals.
En aquest sentit, destaca el moviment Nou Barris Ca-
brejada, que va aplegar desenes d’entitats, i la campan-
ya que van impulsar: ‘No és pobresa, és injustícia’.

El coronavirus afecta amb més 
força els barris obrers de Barcelona CONDOL/ Ignasi Catalán, un dels grans referents de la llui-

ta veïnal i obrera a Nou Barris, va morir el passat 20 de març.
El seu compromís en la defensa dels drets socials va co-
mençar a la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC), des d’on va passar a ser un dels fundadors de l’as-
sociació de veïns del sector Trinitat-Torre Baró-Vallbona,
l’any 1970. Més endavant, va ser ell qui va proposar el nom
d’Associació de Veïns de Nou Barris, ja que va considerar
que la denominació més sintètica ajudava a fer més visi-
bles les reivindicacions. La idea va ser tot un èxit, ja que
Nou Barris va acabar sent el nom del districte quan l’A-
juntament va crear la nova demarcació de districtes de la
ciutat. Per tot plegat, la FAVB i la Coordinadora d’Asso-
ciacions de Veïns i Entitats de Nou Barris han expressat la
seva tristesa per la pèrdua de Catalán. 

Mor Ignasi Catalán, referent
de la lluita veïnal i obrera

La FAVB es mostra
agraïda amb els 

sanitaris i preocupada
per la tercera edat
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PROTESTES/ El Centre Social de
Sants (CSS) ha mostrat la seva “de-
cepció i indignació” per la decisió
de l’Ajuntament de no destinar cap
partida dels pressupostos munici-
pals a la rehabilitació integral del
seu local del carrer Olzinelles.

Des del CSS recorden que
aquest espai, de propietat muni-
cipal, “es troba en una situació
molt precària” i que és la seu tant
de la seva associació com “de més
d’una trentena d’entitats i col·lec-
tius”. Lamenten que, en principi, el
compromís del consistori era co-
mençar les obres l’últim trimestre
de 2020, però que el passat mes de
febrer els van dir que no hi desti-
narien cap partida pressupostària. 

El compromís amb
el Centre Social de
Sants, incomplert

SEGURETAT/Malgrat que la crisi del coro-
navirus hagi fet que passi a un segon pla, la
FAVB recorda que l’accident que va tenir lloc
el passat 10 de març a l’empresa de pro-
ductes químics Proquibasa del polígon
Monsonís, ubicat al barri de la Verneda, “és
un fet d’extrema gravetat”. Tal com expli-
quen des de la federació, l’accident va pro-
vocar la mort de dues persones i va deixar
19 ferits lleus, a més de generar danys im-
portants a les empreses de l’entorn i l’alli-
berament d’una gran quantitat d’amiant.

Per això, en un comunicat emès l’en-
demà dels fets, la FAVB demanava que, més
enllà de les mostres de solidaritat, es posés
damunt la taula la recerca de “responsabili-
tats públiques” i la necessitat “de respondre-
hi amb actuacions i polítiques serioses”. 

EL TERCER ACCIDENT GREU EN MESOS
En el mateix text s’assenyalava que el de la
Verneda no va ser un fet aïllat. “Aquest és el
tercer accident greu a Catalunya en pocs
mesos”, van lamentar des de la FAVB, i van
recordar que en les tres ocasions s’havien
produït “efectes personals, ambientals i so-
cials” de grans dimensions. 

Però, mirant una mica més a llarg ter-
mini, les dades són encara més preocu-
pants i revelen que, l’any passat, “es van
produir a Catalunya 520 accidents greus
en el lloc de treball, amb resultat de 71
morts”. Davant d’aquestes xifres, que se-
gurament no sempre reben el ressò que
mereixerien, la FAVB va alertar que tot fa
pensar que “estan fallant els sistemes de
control de moltes activitats productives”. 

L’accident de l’empresa Proquibasa 
a la Verneda, “un fet d’extrema gravetat”

ACTIVITAT/ Si bé el local de la
FAVB, ubicat al carrer d’Obradors,
està tancat per l’alerta sanitària,
l’entitat no s’ha aturat del tot pel
coronavirus i es manté operativa
de manera telemàtica. 

Així, tothom que necessiti po-
sar-se en contacte amb la fede-
ració mentre duri la quarantena,
pot fer-ho a través del correu
electrònic (favb@favb.cat) o tru-
cant per telèfon (93 412 76 00) en
els horaris habituals d’atenció. 

A més, la FAVB ha volgut tran-
quil·litzar els veïns i veïnes amb un
missatge clar: “Entre totes i tots aju-
darem a fer xarxa per cuidar-nos,
sortir de l'aïllament i posar en
marxa la solidaritat”.

La FAVB continua
operativa de 
forma virtual

DOSSIER/ Al dossier número 154
de la revista Carrer, la FAVB es pre-
gunta si es pot posar ordre en el sec-
tor immobiliari i si l’habitatge és una
qüestió de dret o de mercat. El nú-
mero, que va sortir a principis del
mes passat, inclou diversos articles
sobre aquest i altres temes.

Entre les altres qüestions que
s’hi tracten, hi ha la de la lluita per
la municipalització de l’aigua. Les
primeres pàgines del dossier ofe-
reixen un balanç sobre aquesta
problemàtica després de la sen-
tència del Tribunal Suprem favo-
rable a Agbar. A banda, a la revista
també es parla de barris, d’iniciati-
ves ciutadanes i de diverses políti-
ques municipals.

L’habitatge centra 
el darrer número 
de la revista Carrer

Les entitats fan una crida per la
defensa dels drets de la gent gran

TERCERA EDAT/ El coronavirus
ha canviat la vida de tothom i su-
posa un perill per al conjunt de la
ciutadania, però hi ha col·lectius
que són especialment vulnera-
bles davant la Covid-19, com ara
la gent gran. Les persones majors
de 65 anys estan veient com
aquesta pandèmia les ataca amb
virulència: són la franja d’edat en
què el virus és més letal. Davant
d’aquesta realitat preocupant,
una vintena d’entitats i associa-
cions vinculades a la defensa dels
drets de la tercera edat s’han
agrupat per signar un manifest
amb una sèrie de peticions a
ajuntaments, Generalitat i govern
espanyol.

En primer lloc, demanen “im-
plantar immediatament els pro-
tocols adients per donar una
atenció sanitària completa i efi-
cient a la gent gran, optimitzant
els recursos”, com ara la teleassis-
tència o el Servei d’Atenció Domi-
ciliària (SAD), entre d’altres.
Exigeixen, també, que es garan-
teixi la protecció durant el tracta-
ment tant dels treballadors com
dels pacients i els seus familiars,
proporcionant “tots els recursos
professionals i tècnics necessaris
per afrontar aquesta situació”. En
tercer lloc, reclamen que s’asse-
guri que “els equips de cures
pal·liatives (PADES) prestin assis-
tència a les persones que ho ne-
cessitin al seu domicili o al centre
residencial”. Per últim, posen l’ac-
cent en la importància de garantir
una mort digna, també en aques-
tes circumstàncies excepcionals.
Així, en cas que la malaltia suposi

el final de la vida del pacient, de-
manen que “la persona afectada
pugui traspassar amb dignitat i
sense patiment”. 

VE DE LLUNY
Tot i que la crisi sanitària actual ha
agreujat el problema, les associa-
cions que signen el manifest re-
corden que moltes persones grans
són usuàries “de serveis que, ja
abans de l’esclat de la pandèmia,
tenien una dotació de recursos in-
suficient”. Per això, les peticions
que han fet ara a les administra-
cions competents no es limiten
només a l’epidèmia del coronavi-

rus, sinó que s’hauran de mantenir
també un cop passi tot i es torni a
la normalitat.

D’altra banda, i per posar el
punt final del text, les mateixes en-
titats no han volgut deixar passar
l’oportunitat d’expressar el seu “re-
coneixement i agraïment a la tasca
que estan duent a terme el con-
junt de professionals que afronten
aquesta situació d’emergència sa-
nitària i social”. I és que, encara que
el sistema presenti mancances, en
cap cas són culpa dels treballadors
que estan al peu del canó en
aquests dies tan difícils.

Han signat un 
manifest adreçat 

a totes les 
administracions
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Passen els dies i el comerç sant-
senc no té motius per ser opti-
mista. Les persianes segueixen
abaixades i els ingressos conti-
nuen sent nuls. Per contra, hi ha
despeses que s’han de seguir pa-
gant. “Ens fem moltes preguntes
i veiem que les ajudes no són su-
ficients”, afirma Lluís Llanas, pre-
sident de l’Eix Creu Coberta, en
declaracions a Línia Sants.
Llanas es mostra preocupat i

explica que entre els comerciants
del barri “no hi ha optimisme”. Es-
pecialment delicada, diu, és la si-
tuació dels autònoms. “Fa pocs
dies els van cobrar la quota i a
principis de maig tornarà a pas-
sar el mateix”, lamenta Llanas.
Una altra qüestió amb la qual no
es mostra gens convençut  és
amb els crèdits que els comer-
ciants poden demanar, ja que

creu que “les condicions no són
gens favorables”.
Pel que fa als lloguers, que és

una de les grans preocupacions
dels botiguers, Llanas explica que
hi ha força casos de gent que ha
pogut acordar amb els propieta-
ris dels locals alguna rebaixa. Tot
i això, avisa que en el cas dels apla-
çaments dels pagament només
s’està traslladant el problema per
més endavant. És per això que re-
clama el suport de les adminis-
tracions per aquesta qüestió:
“Està molt bé que l’Ajuntament
hagi ajornat el lloguer dels locals
que són de la seva propietat però
fan falta més ajudes per pagar els
lloguers”. En aquest sentit, l’A-
juntament va anunciar la setma-
na passada un fons de 25 milions
d’euros per a la petita economia,
d’on ha de sortir liquiditat al pe-
tit comerç perquè pugui pagar els
lloguers o mitigar la falta d’acti-
vitat, mentre que ahir el govern es-
panyol va aprovar una moratòria
per al pagament del lloguer dels

locals comercials. Concretament,
la mesura afecta els locals que són
propietat de grans tenidors o em-
preses públiques.

CALENDARI INCERT
Un dels principals problemes
d’aquesta situació és que no hi ha
un calendari concret sobre quan

el comerç local podrà començar
a aixecar la persiana. “Ens falta
informació i no sabem quan els
negocis podran tornar a obrir”,
afirma Llanas. A banda dels bars
i restaurants, el president de
Creu Coberta també posa d’e-
xemple el cas dels negocis rela-
cionats amb la moda. “Les

col·leccions que s’havien comprat
ja no tindran sortida perquè ja se-
rem gairebé a l’estiu, no hi hau-
rà marge per pagar als proveïdors
i això provocarà endeutaments”,
diu. Sembla, doncs, que el co-
merç local haurà d’encarar els
mesos que vindran enmig d’in-
certeses i dificultats.

“Les ajudes no són suficients”
» Lluís Llanas, president de Creu Coberta, demana més suport de les administracions per la crisi actual
» Una de les grans preocupacions dels comerciants és la incertesa al voltant de la data de reobertura

Lluís Llanas, en primer terme, és el president de l’Eix Comercial Creu Coberta. Foto: Alèxia Vila/ACN

Albert Ribas
HOSTAFRANCS

Cambra de Comerç |Canadell, preocupat per la situació actual
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha afirmat a l’ACN que

ve “preocupant” el fet que no hi hagi prevista una partida important pel Departament
d'Empresa i Coneixement per fer front a la crisi econòmica provocada pel coronavirus. 
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Des de dijous passat els dos sè-
niors de waterpolo del Medi sa-
ben que la temporada 2019-20 ja
s’ha acabat; la Federació Espa-
nyola de Natació (RFEN) va
anunciar que, malgrat que els pre-
sidents d’alguns clubs eren par-
tidaris d’esperar i intentar acabar
les competicions, “la realitat ac-
tual i la incertesa ha fet que s’ar-
ribi a un consens unànime de do-
nar per acabades les lligues”.
Aquesta mesura afecta tant les

Divisions d’Honor com la Pri-
mera Divisió (on juga el CN
Montjuïc) i la Segona Divisió i s’a-
plica tant a les lligues masculines
com a les femenines.
Un cop acordada la finalitza-

ció dels campionats, el que que-
da per determinar són decisions
com si es donen els títols, quins
equips es classifiquen per a les
competicions continentals de la
temporada que ve i si hi ha des-

censos de categoria. El president
de la RFEN, Fernando Carpena,
va assegurar a Betevéque en cap
cas hi haurà descensos directes
(habitualment l’últim perdia la ca-
tegoria directament) i que en tot
cas s’haurien de disputar play-
outs de permanència.
En el moment d’acabar la lli-

ga, el sènior femení de Marc Co-
mas era l’equip amb una millor
classificació, ja que ocupava la se-

gona posició amb 33 punts, tres
menys que el líder, el CN Mata-
ró, i tres més que el Sabadell. Per
la seva banda, el primer equip
masculí de Jahzeel Martínez era
sisè amb 23 punts, quatre més
que el Sant Andreu i tres menys
que el CN Mataró.
Una categoria més avall, a

Primera, el CN Montjuïc s’aco-
miada de la competició sisè, amb
25 punts en 16 partits.

El waterpolo no tornarà fins al curs que ve. Foto: FCN

Pau Arriaga
SANTS-BADAL

Handbol | El BCN Sants manté el seu campus d’estiu
Les lligues d’handbol estan aturades però de moment el BCN Sants manté en el
seu calendari la celebració del campus estival, que enguany se celebraria per 5è

any de forma consecutiva. Està previst per a la primera setmana de juliol.

La UE Sants, satisfeta 
amb la proposta de l’RFEF

La UE Sants està d’a-
cord amb la proposta
de la Federació Espa-
nyola de Futbol (RFEF)

de donar per acabada la tempo-
rada 2019-20 de Tercera Divisió
(també s’aplicaria aquesta re-
cepta en la Segona B) sense cap
descens a Primera Catalana  i
amb un play-off unificat per re-
soldre els ascensos de categoria.
“Som els primers a qui agra-

daria guanyar-se la permanència
sobre la gespa, però és una reali-
tat que jugar les jornades que res-
ten és més difícil cada setmana

que passa”, apunten des del club
a Línia Sants. “L’aturada ja està
sent molt més greu que la que hio
ha durant l’estiu, perquè alesho-
res la plantilla pot anar al gimnàs
i fer esport en condicions de nor-
malitat, cosa que actualment és
impossible”, afegeixen.
Sigui com sigui, i després de

la contraproposta que els clubs
van fer a l’RFEF, el més normal
és que l’organisme no prengui cap
decisió ferma fins, com a mínim,
el dia 9 del mes que ve, data fins
a la qual està prorrogat l’estat d’a-
larma al territori espanyol.

Decisió presa: les lligues
estatals de waterpolo, suspeses

Esports
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Ja fa dotze anys que la Sara, que ha emi-
grat a Dublín, no sap res de la Lejla, però,
quan rep una trucada seva demanant-li
que torni a Bòsnia, ho fa. La Lejla vol bus-
car el seu germà, desaparegut durant la
guerra, i per això totes dues emprenen
un viatge en cotxe des de Mostar fins a
Viena, tot revivint els traumes del conflicte
que encara ressonen al seu cap.

Llibres

Atrapa la llebre
Lana Bastašic

La companyia de teatre DARA, com to-
tes les entitats culturals, fa setmanes
que va haver d’aturar la seva activitat. Per
això, els seus integrants han volgut con-
vertir casa seva en un escenari improvi-
sat i han creat el seu primer curtmetrat-
ge, #Coronfinats. L’ha escrit i dirigit el dra-
maturg Roc Esquius, responsable de
tots els èxits teatrals del grup.

Teatre

#Coronfinats
Companyia DARA

El guitarrista de Radiohead, Ed O’Brien,
ha publicat aquest abril el seu primer disc
en solitari. Es tracta d’Earth, un LP signat
amb el pseudònim artístic EOB que inclou
nou cançons en les quals ha treballat du-
rant set anys, segons ha explicat el ma-
teix artista. L’estrena de l’àlbum arriba des-
prés d’haver avançat els singles Shangri-
La, Olympik i Cloack of the night.

Música

La segona temporada d’After life, la da-
rrera sèrie de Ricky Gervais, aterra a Net-
flix després de l’èxit de la primera entre-
ga. En Tony (Gervais), un home que ha
perdut les ganes de viure arran de la mort
de la seva dona, intentarà ser més bona
persona i tractar millor els qui l’envolten,
que li perdonen tot perquè entenen les
seves circumstàncies difícils.

Pelis i sèries

After life
Ricky Gervais

Earth
Ed O’Brien

Cicle Gaudí a casa
L’Acadèmia del Cinema Català va impulsar el Cicle Gau-
dí, un circuit estable de cinema, amb l’objectiu de fer
arribar les pel·lícules catalanes arreu del territori. Ara,

amb tot el país confinat, el projecte s’ha hagut de rein-
ventar per arribar a casa dels espectadors i ho ha fet grà-
cies a la col·laboració de FilminCAT i l’Institut Català de

les Empreses Culturals. La iniciativa va començar amb el
film La hija de un ladrón, que es va poder veure a Filmin
del 19 al 22 d’abril, i seguirà amb altres títols reconeguts

del cinema català que han format part del cicle. 

Nascut a Terrassa el 1996, Miki Núñez ha estat en con-
tacte amb la música des de petit. Després d’anys de for-
mació, quan encara anava a l’institut va decidir formar
una banda amb els seus amics, Dalton Bang, amb la

qual ha animat desenes de festes majors arreu de Cata-
lunya. Però el punt d’inflexió per a Núñez va ser la seva
participació a OT 2018, un talent show en què va que-

dar sisè, tot just a les portes de la final. Arran del seu pas
pel programa, es va convertir en el representant d’Es-

panya a Eurovisió 2019 i, uns mesos més tard, va publi-
car el seu primer àlbum, Amuza. Ara, en plena pandè-
mia, el terrassenc ha aplegat un gran nombre d’amics i
companys de professió per fer una versió solidària de la
seva cançó Escriurem. Hi han participat artistes com Ju-

dit Neddermann, Cesk Freixas o Lildami, entre molts
d’altres. Tots els beneficis que s’aconsegueixin amb el
tema es destinaran a la campanya #JoEmCorono, que

recapta fons per a la recerca del coronavirus.

M I K I  N Ú Ñ E ZQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Haver concursat a OT 2018
Arran d’això, va representar Espanya a Eurovisió

Famosos

Versionar ‘Escriurem’ amb molts artistes
Els beneficis es destinaran a la iniciativa #JoEmCorono

Aplaudeixen el gest del cantant
A més, la versió ha agradat molt als seus seguidors

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Sakura Wars
Project Sakura Wars és la nova entrega de la saga Sakura Wars. Es tracta d’un

joc de rol que traslladarà els jugadors al Tòquio imperial dels anys 40.

No t’ho perdis

Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

CLASSES VIRTUALS

Abdominals, esquats o flexions són exercicis 
bàsics i senzills que es poden fer a casa

BALL

EXERCICIS BÀSICS

AMB AMICS

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

i ESPORT

Amb el confinament, el nostre món ha quedat reduït a
casa nostra, de manera que les activitats que acostu-
màvem a fer a l’exterior ara poden quedar oblidades. És

el cas de l’exercici físic, que, paradoxalment, és més necessari
que mai durant la quarantena, ja que correm el perill de pas-
sar-nos el dia asseguts. Per aquest motiu, és important adap-
tar-nos a les circumstàncies i mantenir-nos en forma sense
sortir de casa. 

Si tens la motivació adequada però no saps per on comen-
çar, és molt recomanable buscar classes virtuals (YouTube n’es-
tà ple) i seguir els passos que t’indiqui un professional en la
matèria. Tant si decideixes fer servir aquesta ajuda com si en-
trenes pel teu compte, hi ha exercicis bàsics que no faltaran a
la teva rutina, com els abdominals, els esquats o les flexions.

Pot ser que, per manca de costum o per una qüestió de
gustos, seguir una taula d’exercicis no et motivi prou. En
aquest cas, pots optar per fer classes de ball, una manera de
fer esport més entretinguda. D’altra banda, pots quedar amb
algú per videotrucada per fer la classe i, així, no te la saltaràs.

Mantenir-se en forma a casa

Si no saps per on començar, pots buscar classes
virtuals a YouTube o altres plataformes

Les claus

Si seguir una taula d’exercicis no et motiva prou, prova de fer 
classes de ball, com zumba o aeròbic: esport i diversió alhora

Per assegurar-te de no fer ‘campana’, queda amb 
algun amic o amiga per fer la classe via videotrucada
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