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La nit del 28 d’abril era assassi-
nat al barri de la Sagrada Famí-
lia el quart sensesostre, el tercer
a l’Eixample, d’ençà que va co-
mençar la pandèmia del coro-
navirus. Poques hores després la
policia detenia al barri de les Pla-
nes, a Sant Cugat, el principal
sospitós.

Aquests macabres fets són
l’expressió més cruel de la si-
tuació d’extrema vulnerabilitat
que pateix la gent que viu al ca-
rrer. “Viuen en un risc cons-
tant. Nosaltres sempre diem,
entre cometes, que el carrer
mata, però ara ja es poden treu-
re les cometes”, explica en de-
claracions a aquesta publicació

Bea Fernández, la cap de l’equip
jurídic d’Arrels Fundació, l’enti-
tat que des de l’any 1987 atén i
orienta persones sense llar. 

Fernández afirma que no
s’havien trobat mai amb un cas
com aquest. “La preocupació la
tenim sempre per la inseguretat
que pateix aquesta gent, però ara
estem astorats”, afegeix. I és
que, tal com explica la cap de l’e-
quip jurídic d’Arrels, la brutali-
tat dels fets no deixa indiferent.
En el cas de l’última víctima, que
tenia menys de 30 anys, la in-
vestigació policial apunta que el
presumpte assassí l’hauria ma-
tat a cops de martell.

MOLTA POR
Aquesta sèrie de crims ha fet
augmentar la por que normal-
ment ja té la gent que viu al ca-
rrer per la inseguretat constant

que pateixen. “Abans de la de-
tenció ja hi havia sensesostre que
ens deien que tenien por i ara ens
diuen que en seguiran tenint
fins que estiguin 100% segurs
que el detingut és l’autor mate-
rial dels assassinats”, afirma
Fernández. 

Una de les coses que ha can-
viat d’ençà del confinament ha es-
tat la visibilitat dels sensesostre.
Abans passaven inadvertits per la
gran majoria de la gent. El  seu era
un problema invisible, mentre
que ara, amb els carrers buits, 
se’ls veu molt més. “M’agradaria
creure que la visibilització que te-
nen aquests dies aconseguís pro-
vocar un canvi, però som escèp-
tics”, diu Fernández. Des d’A-
rrels tenen clar que, ara més que
mai, s’han de centrar en les ne-
cessitats de la gent que no té un
sostre per dormir. En aquest sen-

tit, reclamen que cal pensar en què
passarà quan la normalitat vagi
tornant. “Què passarà amb tota la
gent que ara estan en espais pro-
visionals? La situació ideal seria
que vagin en allotjaments defini-
tius però no en tenim garanties”,
diuen des de l’entitat.

POLÍTIQUES D’HABITATGE
La solució principal, afirma la
cap de l’equip jurídic d’Arrels,
passa per millorar l’accés a l’ha-
bitatge, que és el primer pas per
començar a tenir una vida nor-
mal. En aquest sentit, Sònia
Fuertes, la comissionada d’Acció
Social de l’Ajuntament, també ho
veu així. Fuertes afirma que
aquests crims els genera “molta
preocupació” i només fan que
confirmar l’exposició a “situa-
cions de violència” que pateixen
els sensesostre. Aquests dies de

confinament, afegeix la comis-
sionada d’Acció Social, “la pro-
blemàtica s’ha posat en relleu i
des de l’Ajuntament en som
conscients”.

Caldrà veure quin és el paper
de les administracions a mesura
que les coses vagin tornant a la
normalitat. Una normalitat, però,
que per a molta gent no serà
gens plàcida. De fet, en un context
on no hi ha dubte que la pobre-
sa creixerà, des d’Arrels creuen
que “hi pot haver fàcilment un
creixement de la gent que acabi
al carrer”. “Hem de pensar que hi
ha persones vivint en habita-
cions o que vivien en pensions,
que feien alguna feina en negre
que els servia per fer algun àpat
i que ara estan perdent tot això”,
avisa Fernández. Els més febles
tornaran a ser els primers que pa-
tiran la crisi social que ja és aquí.

Crims contra elsmés febles

Albert Ribas
BARCELONA

La situació dels sensesostre és especialment delicada d’ençà que va començar la pandèmia. Foto: Arxiu

» L’assassinat de quatre sensesostre en poc temps mostra la vulnerabilitat de la gent que viu al carrer
» Arrels Fundació: “La preocupació per la inseguretat la tenim sempre, però ara estem astorats”



Opinió

| 4

6 de maig 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.

Sindicat del Poble-sec
El Sindicat de Barri del Poble-sec es va

implicar des del principi de la pandèmia
a la Xarxa de Suport del barri. El Comi-
tè Revolucionari d’Aliments del barri,

que en forma part, ha alertat ara que no
pot atendre més gent de la que ja ajuda. 

pàgina 6

Tito Lossio
A finals de la setmana passada la UE

Sants va anunciar la renovació de l’en-
trenador per un curs més. Lossio va

agafar l’equip el 2013, a Segona Catala-
na, i ha aconseguit dos ascensos. Ara,
l’objectiu és estabilitzar-se a Tercera. 

pàgina 12

Ajuntament
Al pavelló de la Fira habilitat per als

sensesostre s’han produït baralles i ro-
batoris. Des d’Arrels Fundació assegu-
ren que aquestes situacions poden ser

normals però demanen més informació
sobre com està funcionant aquest espai. 
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Els semàforsLa lupa

per @ModernetdeMerda

14 years challenge

El publicitari i historiador Arnau Rius
(@arnauriwz) va publicar fa uns dies
un article en què, un cop més, alerta-
va de la dramàtica situació del català
als mòbils dels joves. I, un cop més,
proposava idees per revertir aquesta
tendència dins el nou món audiovi-
sual, encara que ja anem tard i mala-
ment. No és la primera bengala que
s’enlaira enmig del desert; i, vist el
panorama, avui ja podem saber que no
serà l’última.

En aquest cas, les idees que pro-
posava anaven adreçades,
majoritàriament, a la Cor-
poració Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA).
Segons Rius, ja fa temps
que TV3 hauria de tenir
centenars de miniproduc-
tes actius a TikTok, Insta-
gram, Twitch i YouTube. Centenars de
creadors del món audiovisual que ge-
nerin continguts com a freelance i que
cobrin de la CCMA, com qualsevol al-
tre treballador. Centenars de joves que
ressuscitin un cos quasi inert i que co-
mencin a crear referents entre les
generacions que creixen orfes de veus
influents en català.

Crec que és una idea plena de sen-
tit comú, com tantes altres que han apa-
regut els últims mesos. Però són idees
que, malauradament, no van enlloc,
perquè no surten de qui té el volant a
les mans, sinó de ciutadans particulars

que no tenen veu ni vot per decidir res.
Només tenen la desesperació al cos.

És la CCMA qui fa mesos i mesos
que hauria d’estar implementant
aquestes idees, si el seu objectiu fos el
de garantir una presència forta i nor-
malitzada del català en el món audio-
visual (sobretot allà on fa més falta).
Però, lamentablement, ara mateix ni
tan sols sabem del cert si aquesta és la
seva meta a maig de 2020.

L’última notícia que tenim en
aquest sentit és del 2006, quan es va re-

dactar el darrer Contracte Programa de
la CCMA (aleshores, CCRTV). En aquell
contracte s’hi detallaven uns compro-
misos, unes funcions i unes obligacions
de servei públic que la corporació ha-
via de complir. I, entre aquests com-
promisos, s’hi incloïen “contribuir a la
normalització lingüística i cultural”,
“impulsar la promoció de l’espai cata-
là de comunicació” i “contribuir a la
promoció de la indústria audiovisual
catalana”.

Si es volgués, doncs, idees assu-
mibles econòmicament com la dels
miniproductes a les xarxes socials -i

tantes altres!- ja es podrien estar
aplicant. Els compromisos que aca-
bem de mencionar servirien per aco-
llir iniciatives com aquesta, que con-
tribuïssin a salvar el català del forat en
què es troba al mòbil dels joves. És una
de les tasques que es va atribuir la
CCMA. O ho era el 2006.

Avui, però, no sabem ben bé què es
proposa, la CCMA. No sabem què pen-
sa de la realitat del segle XXI, d’aquest
món estrany amb mòbils, pantalles tàc-
tils, stories i tiktoks. Perquè quan es van

redactar aquells compro-
misos encara no existia ga-
irebé cap de les xarxes so-
cials que avui monopolitzen
el dia a dia dels joves. De fet,
el 2006 no existia pràctica-
ment res, allò era un altre
món, amb uns altres joves,

unes altres rutines, uns altres referents,
una altra fotografia demogràfica i so-
cial. Era el 2006.

Han passat 14 anys i la incompa-
reixença de la televisió pública està sent
decisiva perquè el català agonitzi entre
les noves generacions. La CCMA con-
tinua amb la mirada fixa i perduda, in-
capaç d’actualitzar-se davant el nou
món, incapaç d’adaptar el vell full de
ruta al nou context. Pel camí hem per-
dut 14 anys de canvis i de transició va-
luosíssims; poca cosa comparat amb el
miler llarg d’anys que podem perdre si
el català acaba desapareixent.

La incompareixença de la televisió 
pública està sent decisiva perquè el català 

agonitzi entre les noves generacions

Quan hem pogut sor-
tir a fer esport i a pas-
sejar, hem vist que les

voreres són petites i que les àrees no
estan adequades per a la pràctica de
l’esport. I és que el model de ciutat que
tenim prioritza els vehicles i no els via-
nants, prioritza els pàrquings i no les
zones verdes...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Rafa Nadal está en su
derecho de opinar todo
lo que quiera sobre la

pandemia, pero yo soy más de lo que
dice Jürgen Klopp: “La opinión de los
famosos sobre el coronavirus no es im-
portante. Yo solo soy un entrenador de
fútbol. Pregúntenle a gente más inte-
ligente”.

@pablom_m

Si el curs que ve l’es-
cola torna a mitges o
torna en mode virtual,

ho pagaran els infants de les famílies
amb menys recursos i ho pagaran tam-
bé les dones en general, que són les qui
més assumeixen les tasques de crian-
ça. Les desigualtats creixeran de forma
dramàtica.

En Italia se podrá visitar
a la pareja “estable” y a
la familia, pero no a ami-

gos o amantes. El Estado nunca será
muy bueno ordenando los afectos hu-
manos y no tiene ningún interés en dar
soporte a la amistad, mientras que la fa-
milia sirve para reproducir la sociedad
de clases.

@nu_alabao@EvaPiquer@IgnasiBrugues
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La UE Sants, satisfeta 
amb la proposta de la RFEF1

2
Moviments a la UE Sants: 
Lossio renova, Navarro marxa

Polèmica per les paraules de Janet Sanz
sobre el sector de l’automòbil

L’Ateneu d’Hostafrancs 
recapta fons contra el virus

Colau confia que el Pacte 
per Barcelona es firmi al juliol

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

 Safata d’entrada

No sé qui eres, dona. No sé de
quin color eren els teus ulls, ni
com era el gest del teu somriure.
No sé quins eren els teus somnis
i anhels, o si alguna vegada vas
ballar sota la llum de la lluna,
imaginant ser la fada d’algun
bosc encantat. No sé quines se-
rien les teves pretensions, ni com
imaginaves la teva vida futura.
Però sé que l’ombra d’un mons-
tre va haver de plantar-se davant
teu. Algú escolliria ser el guardià
de la llum dels teus ulls, i va de-
cidir un dia apagar-la sense més,
truncant així els teus somnis. Ja
no podràs ballar, ni riure, perquè
algú es va atorgar el poder dels
Déus i va decidir provocar el teu
últim sospir. Nosaltres no volem
ni una més, nosaltres ens volem
vives. Tant de bo haguessis po-
gut escapar del que segurament
va ser durant molt temps el teu
malson. Tant de bo jo no esti-
gués escrivint això. Malaurada-
ment, són moltes les dones que
han tingut la teva mateixa mala
fortuna, ensopegant un fatídic
dia amb qui acabaria sent el
botxí de la seva vida. Tant de bo
ara, qualsevol dona, víctima de
l’ombra d’aquesta altra pandè-
mia, la de la violència de gènere,
pugui escapar avui mateix, i ser
la propietària de la seva vida i
seguir ballant sota la lluna, sem-
pre. No sé qui eres, però des-
cansa en pau, dona. Ni una més!

Ens volem vives
per Lola Salmerón

La música, llenguatge universal
per Jordi Lleal 

Es diu que la música amanseix
les feres, serà o no serà veritat, el
que sí que produeix són diferents
canvis emocionals en les perso-
nes. Una música sincopada com
dels tambors dels ritmes afro-
cubans anima el personal, el
tam-tam africà és música o se-
nyals sonors de comunicació
entre poblats? Cançó recitada
com la francesa, melòdica ita-
liana,  dels crooners americans
i boleros, a crits com les cantants
de soul americanes. Com es po-
dria definir el raper? No és mú-
sica melòdica, sinó més aviat rit-
me sincopat. 

Segur que molts de vosaltres
posaríeu noms a aquestes tres
formes de cantar les cançons.
Música enaltidora per a alguns,
com la Santa Espina i  els Sega-
dors, o per posar la pell de galli-
na, com el Cant dels Ocells. Mú-
sica que ens porta records d’in-
fantesa, de joventut, quan orga-

nitzàvem les festes particulars.
Música de marxes militars d’al-
guns que van fer el servei militar.
És clar que sempre hi haurà la
polèmica entre els favorables a la
música clàssica i la lleugera o de
la música folklòrica, que és d’u-
na riquesa excepcional. Passats
uns anys, una música pot passar
de lleugera a clàssica, no? El jazz
dels anys vint no és ja ara un clàs-
sic? També és cert que la matei-
xa música no convida a tothom
a la seva acceptació emocional,
a algú no li agradarà i l’altre s’e-
mocionarà fins a plorar. 

La música ens agermana i
ens acompanya moltes hores
del dia, a la ràdio, la televisió, pel
mòbil i altres, el cine, ascensors,
sales d’espera, espectacles... acos-
tumen a embolcallar-nos amb
notes musicals. 

La música, sigui quina sigui,
és el llenguatge que s’entén a tots
els racons del món.       

Les millors
perles

Uns veïns de Girona alerten a la policia que han vist el rostre
d’una dona al riu Onyar. Un cop passat l’ensurt, l’alcaldessa
Marta Madrenas diu a Twitter que es tracta d’una escultura

que “podria ser del segle XVIII o anterior”. Aquesta hipòtesi ha quedat
descartada: és una escultura que va estar exposada a una discoteca.

Anar al supermercat i, amb la compra, endur-te el datàfon
de la caixa. Això li ha passat a la mare d’un tuitaire. La
dona explica que la caixera va estar buscant-lo una bona

estona i que finalment va haver de pagar en efectiu. En arribar a
casa, es va adonar del seu error involuntari. 

Després de quasi dos mesos de confinament, portar els cabells
ben arreglats et converteix automàticament en sospitós. A
Toledo, la Policia Local va descobrir que una perruqueria

continuava oferint els seus serveis de forma clandestina perquè el
pentinat d’un jove els va semblar “impecable”.

Hospital de Llabraguet. Amb aquest nom peculiar va re-
batejar la periodista María Patiño l’Hospitalet de Llobre-
gat, en anunciar el guanyador d’un premi de 3.000 eu-

ros: un espectador de ‘Socialité’ veí de la localitat. Ens trobem
davant del nou Sant Esteve de les Roures?

La Saray, una concursant de la 8a edició de ‘Masterchef’, s’ha
convertit en Trending Topic mundial a Twitter després d’oferir
el plat més desagradable de la història del programa de TVE:

una perdiu morta, sense desplomar ni cuinar, amb tres tomàquets
al damunt. Un plat que li ha valgut l’expulsió immediata.

A les xarxes

@DavidGR1714: Si Ada Colau es volia
gastar 200.000 euros en el concert i no
pensava pagar a tots els cantants, on ana-
ven els diners?

@iescolar: Sánchez lanza su último lla-
mamiento al PP: “El único instrumento
para salvar vidas es la prórroga del estado
de alarma”.

#EstatDAlarmaADebat

@JordiColomeB: Crec que en general
molta gent simplement està descobrint
que hi ha aglomeracions... perquè a les
ciutats hi vivim molta gent.

#Fase0 #Desconcert
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Sants-Montjuïc

SOLIDARITAT4Les xarxes veï-
nals de suport mutu de Barce-
lona i l’àrea metropolitana, que
reparteixen aliments a unes
5.500 persones, van llançar fa
uns dies un crit d’alerta per avi-
sar que estan “desbordades”.
En un comunicat fet públic per
una vintena d’entitats, van de-
nunciar que els polítics no estan
assumint les seves responsabi-
litats i expliquen que els serveis
socials estan desbordats i deriven
les famílies cap a les xarxes.

Un exemple d’aquesta situa-
ció es viu al barri del Poble-sec.
Silvio Covolo, un dels portaveus
del Sindicat de Barri del Poble-
sec, i integrant del Comitè Re-
volucionari d’Aliments del Poble-
sec, afirma en declaracions a
Línia Sants que la situació d’al-
gunes famílies del barri “és molt
greu”. Covolo explica que des del
Comitè Revolucionari d’Ali-
ments atenen 160 famílies, gai-
rebé 600 persones. “Seguim re-

bent noves peticions però hem
arribat al nostre límit. No podem
atendre més gent”, explica. 

Sobre el paper dels Serveis
Socials, Covolo diu que són
molt conscients que el ritme de
l’administració “és més lent”. “A
nivell de barri nosaltres ens or-
ganitzem de manera més ràpi-

da. Som entre 30 i 40 volunta-
ris, fem molta feina i trenquem
amb el model assistencialista”,
afegeix. Tot i això, deixa clar que
a llarg termini aquesta tasca
l’ha d’assumir l’Ajuntament per-
què “no pot ser que torni a pas-
sar el mateix que vam veure
amb la crisi econòmica”.

Les xarxes de suport mutu reparteixen menjar. Foto: Grup Habitatge Sants

Les xarxes de suport mutu
avisen que estan desbordades
» Asseguren que les administracions no assumeixen responsabilitats 
» Des del Poble-sec diuen que la situació d’algunes famílies és greu

Nou carril bus-bici al carrer 
de Sants i Creu Coberta

MOBILITAT4En el marc de l’a-
daptació que ha començat a fer
l’Ajuntament d’alguns carrers
de la ciutat, per adaptar-los al
progressiu desconfinament, en
els pròxims dies s’acabarà de fer
un nou carril bus-bici al carrer
de Sants i Creu Coberta.

Així doncs, el nou carril d’a-
quest eix de dos quilòmetres
que uneix la plaça d’Espanya
amb l’Hospitalet, estarà situat a
tocar de les voreres. El carril es-
tarà identificat amb pintura

groga, senyalització a cada cruï-
lla i tindrà diferents eines de
protecció per garantir la segu-
retat dels ciclistes.

Segons la tinenta d’alcaldia
d’Ecologia, Urbanisme, In-
fraestructures i Mobilitat, Ja-
net Sanz, l’objectiu és que els
canvis que es fan ara siguin
“indefinits” encara que ara no-
més se senyalitzin  amb pin-
tura. “Posteriorment esperem
poder fer l’obra i fer els sepa-
radors”, afirma Sanz.

CORONAVIRUS4El recinte de la
Fira habilitat des de fa setmanes
per a gent que viu al carrer està vi-
vint situacions complicades entre
els seus usuaris, tal com va avan-
çar el diari Ara a finals d’abril.

Segons la informació d’aquest
diari, al recinte hi ha hagut unes
quantes baralles i robatoris que
han fet créixer molt la tensió.
Això ha provocat que s’hagi hagut
d’augmentar la seguretat, com per
exemple la de l’entrada, on s’ha
col·locat un detector de metalls.

Des d’Arrels Fundació expli-
quen a Línia Sants que, tot i que
l’Ajuntament no els fa arribar
gaire informació, saben que  “hi
ha hagut gent que n’ha marxat per
la por als contagis i per les bara-
lles”. Unes baralles, afegeixen
des de l’entitat, que són força
habituals entre la gent que viu al
carrer quan passen a viure als al-
bergs destinats per a ells.  Aquests
mateixos usuaris també han ex-
plicat a l’entitat que sovint les dis-
tàncies de seguretat no eren sufi-

cients i que hi havia espais on s’a-
grupava molta gent. 

Des d’Arrels creuen que l’A-
juntament els hauria de fer arri-
bar més informació, al mateix
temps que demanen que es faci
un balanç a mesura que la nor-
malitat vagi tornant. La con-
clusió d’Arrels és que l’espai ha
servit més per a la gent que vi-
via de forma precària en pen-
sions o habitacions i que es van
quedar sense, que no per a la
gent que ja estava al carrer.

Reproducció sobre com quedarà el carrer. Foto: Ajuntament

Sensesostre: tensió a la Fira

Desconfinament | Montjuïc, un dels destins preferits
Montjuïc es va convertir el cap de setmana en un dels destins preferits per als santsencs i
els corredors d’altres llocs de la ciutat per gaudir de les primeres franges horàries per pas-

sejar i fer esport. La imatge de la muntanya va ser molt diferents dels dies anteriors.

Personal de la Creu Roja al pavelló. Foto: Blanca Blay/ACN
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Carnisseria Maria Carme. Mercat. Dilluns a dissabte de 8 a 14h
Panet. Creu Coberta 91. Dl a Dv 7 a 19. Ds 8 a 16. Dg 9 a 14
Farina Pasta Fresca. Mercat. De dimarts a dissabte de 8 a 14,00
La dietética. Creu Coberta 127 de 10 A a 14 i 17 a 20.30h
Alimentació Dunav. 26 de gener, 38. Dl a Ds. 9 a 19.30h Dg 9 a 14
Montserrat Caribbean. De dl a ds de 18 a 20h i telèfon 699669316
Olives i conserves Medino. Mercat. Dilluns a divendres de 8 a 14h
Herboristeria del Mercat. Dimarts a dissabte de 8 a 14h
Super Cor. Mercat. Dilluns a diumenge de 9 a 22h
Autoservei El Racó 13. Consell de Cent 13. Dimarts a dissabte de 9 a 15
Mercadona. Mallorca 3. Dilluns a dissabte de 9 a 19h
Cansaladeria Maria Teresa. Mercat. Dimarts a dbte de 8 a 14
Gust Ibèric. Mercat. Dimarts a Dissabte de 8 a 14
Polleria Manolita. Mercat. Dimarts a Dissabte de 8 a 14
La Valenciana. C. Príncep Jordi 10. Dl a Ds 9 a 14. A domicili: 934410854
La Moderna. Neteges i llar. Sant Roc 35.  obert de 9 a 13.30
Farmàcia del Mercat. Creu Coberta 95 de 8:00 A 21h
Farmàcia Escolà. c/ Sant Roc 26. 9:00 A 13:30 i 16:30 A 20:00

Òptica Oliver. Creu Coberta 97 Dl/dmc/dv 10- 13. Dts/djs de 17- 20h
Animalia BCN. Hospital veterinari. Creu Coberta 130. 24 hores
Papereria La Campana. Hostafrancs de Sió 19. Dl/Ds de 9.30-14 17-19
Estació de Servei Moianès 34. 24 hores
Estanc 42. Creu Coberta 97. Dl/Ds de 9.30-14 17-20
Kiosc Bambú. Creu Coberta 88, Dl/Dg de 7 a 14
Bureau Vallée papereria. Creu Coberta 94. De 10 a 14
Patchwork Kukades. C/Sant Medir 18. Per telèfon 684048432
Floristeria Dolors. Mercat. Creu Coberta 93. Per telèfon 606025391
Stop Seguros. Aten per telèfon i mail 93 431 74 07
Assessoria Porta. 10 a 14 i 17 a 19. Telèfon 93 289 40 10
Joieria Marquès Amb cita prèvia 675993081 www.tasadoresjoyeros.com
Joieria River. Recollida de reparacions 623208144 
CGM Sempre Net. C Leiva 6. Dl a Dv de 9 a 15. Tel 932966326
Gràfiques Lorenzo. Jocs Florals 123 De 9 a 18. Tel 933316428/670600452
La Muntanya. Creu Coberta 45 Telf 934234811
pedidoslamuntanya@gmail.com

Plats Cuinats. Consell de Cent 15 Telf. 934243817 (A partir 9 de maig)

Creu Coberta segueix oberta
ESTABLIMENTS OBERTS

RESTAURANTS AMB SERVEI A DOMICILI I PER ENDUR
Restaurant Portonovo Creu Coberta 37 / Telf. 654133834/932925395

MadreLievito Creu Coberta 105 / Telf. 930256536
La Pizza Loca Creu Coberta 64 / Telf. 933313044
Merquén Rector Triadó 72 / Telf. 674558158

ACTIVITATS LÚDIQUES I ESPORTIVES ONLINE
Espai Lur www.facebook.com/espailur/

La Colombina www.facebook.com/LaColombina.bcn/
Crossfit Sants www.facebook.com/CrossfitSantsBcn/

PERRUQUERIES AMB CITA PRÈVIA
Perruqueria Gómez Creu Coberta 88 / Telf. 934318609

La Perruqueria de Triadó Rector Triadó 22 / Telf. 934249596
Perruqueria M&M Estilistes Gran Via 335 / Telf. 932894233
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Eixos comercials: 
és el moment de créixer

per Lluís Llanas
Secretari general de Vitrines d’Europe, president de l’eix comercial Creu Coberta

i vicepresident de Barcelona Comerç

La crisi de la Covid-19 pot ser, i serà, una de les
crisis econòmiques més importants dels últims
cent anys. Les dades d’informes, agències i ex-
perts diuen que el plantejament que entre un terç
i la meitat del comerç hagi de tancar és cada cop
més habitual. Davant d’això, el sector no només
ha de conxorxar-se amb els estaments polítics,
econòmics i socials per reflotar l’economia del re-
tail, sinó que caldrà, a més, establir ponts, canals
i eines de debat profund sobre els canvis de mo-
del que hem de promoure.

Les entitats i els eixos comercials de les ciu-
tats es trobaven, abans d’aquesta crisi, en el debat
de la seva pròpia evolució cap a BIDs i entitats de
gestió compartida de comerç, serveis i territoris. La
crisi, que ho esberla tot, ens ha de servir no només
per a avançar en aquesta línia, sinó per repensar-
la i enfortir-la i, si cal, afavorir una implantació més
ràpida arreu dels barris i eixos, especialment
aquells que ja tinguin una feina feta i reconeguda
com a territoris socialment responsables.

És hora de créixer, perquè estar al costat dels
empresaris i comerciants en moments de crisi
ens ha de servir per demostrar de què serveix
l’associacionisme comercial. Donar suport, ofe-
rir alternatives, eines d’adaptació i supervivèn-
cia econòmica i, sobretot, fer de lobby de pres-
sió davant les administracions per aconseguir mi-
llors condicions per sortir ràpidament de la cri-
si. I aquí, el paper de federacions comercials com
Vitrines d’Europe és fonamental per al mante-
niment i reforç de les estructures i valors del co-
merç de proximitat.

No només es tracta de demanar i d’exigir a les
administracions que facin la seva feina. També

hem de fer la nostra. En aquest sentit, vull posar-
vos de manifest dues eines que des de Barcelona
hem tirat endavant per donar suport i servei al co-
merç de proximitat.

Per una banda, Ràdio Comerç. Des del pas-
sat mes de novembre estàvem treballant en
aquest projecte que hem hagut d’avançar a
aquests dies de Covid-19, per demostrar la re-
siliència del sector, ajudar a difondre informació
veraç i actualitzada, i donar veu a tots els orga-
nismes econòmics i de comerç de Catalunya. 

Ràdio Comerç la formen diversos professio-
nals sorgits dels sectors de la comunicació i del
retail amb la clara vocació d’informació i de ser-
vei. Per una banda, perquè el canal radiofònic de
Ràdio Comerç servirà com a fil musical per a tots
els establiments que ho desitgin, amb informa-
ció puntual sobre les novetats que el sector del
comerç va oferint diàriament. El sistema comp-
tarà, quan passi aquesta situació, amb la possi-
bilitat de col·locar assistents de veu als establi-
ments amb tota aquesta informació i, fins i tot,
amb canals especialitzats per a sectors concrets
i per a localitats del país. És per això que el ca-
nal de Ràdio Comerç destinat a informació local
de Barcelona i dels seus eixos tindrà com a part-
ner principal la Fundació Barcelona Comerç.

En temps de saturació informativa és im-
prescindible que el comerç tingui accés a da-
des reals, propostes concretes i informació es-

tructurada de serveis, ajuts, projectes i eines que
pugui fer servir. Per això, un mitjà de comuni-
cació proper i especialitzat en el retail és una
eina molt positiva.

La Fundació Barcelona Comerç també ha des-
envolupat una altra eina fonamental de suport al
comerç de proximitat, una plataforma web que ge-
olocalitza tots els comerços oberts o que oferien
un servei alternatiu (atenció telefònica, ecom-
merce, repartiment a domicili, etc). Aquesta pla-
taforma, anomenada Botigues Obertes, primer es
va desenvolupar a Barcelona i després s’ha es-
tès a tot el territori català, donant suport tant al
comerç associat com al no associat, una mesu-
ra solidària en temps difícils que ha esdevingut
un èxit de convocatòria, i una oportunitat per ex-
plicar que el comerç de proximitat ha seguit, en
gran part, actiu.

Aquesta plataforma, que ja compta amb més
de 3.000 botigues inscrites, ha de servir de base
del gran Marketplace del Comerç Català, amb la
possibilitat de venda online i de repartiment a do-
micili de forma coordinada i gestionada pel ma-
teix sector comercial. 

La proximitat, a través d’aquestes eines,
serà un dels valors que imperarà en l’escenari
post-Covid-19, i això també cal que el sector del
turisme ho tingui present. Amb la impossibilitat de
poder fer grans viatges, amb la por del consu-
midor i amb la crisi econòmica, els agents del tu-
risme a la nostra ciutat han de reorientar la seva
estratègia de captació a mercats interns i propers.
El turisme domèstic ha de venir reforçat amb ac-
tivitats pensades especialment per a ells, circuits,
coneixement de botigues singulars, showcoo-
kings, i una oferta pensada en el gaudi de la pro-
ximitat.

El turista que vindrà és el que pot tornar
molt més sovint, perquè és el que està molt
més a prop i no li cal veure tota la ciutat en tres
dies. Els museus, l’oferta cultural, els espec-
tacles, la restauració han d’oferir precisament
un turisme de gaudi per al passejant ocasio-
nal de la ciutat. La Barcelona dels barris, de
les zones més desconegudes, de les llegen-
des i històries pròpies, dels entorns naturals,
o de la gastronomia local ha de beure d’a-
questa nova estratègia.

Totes aquestes estratègies de comerç i turis-
me de proximitat han de venir coordinades i de-
finides pels agents que més coneixen aquest en-
torn i que formen part de l’ecosistema urbà de les
viles i ciutats d’Europa. Aquests són, precisament,
els eixos comercials i les associacions. Per a ells,
és el moment de créixer.

No només es tracta de 
demanar i d’exigir a les 
administracions que facin la
seva feina, també hem de fer
la nostra. En aquest sentit,
vull posar-vos de manifest
dues eines que des de 
Barcelona hem tirat endavant
per donar suport i servei al
comerç de proximitat: Ràdio
Comerç i Botigues Obertes
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CORONAVIRUS4El comerç
santsenc va començar a aixecar
de forma molt tímida la per-
siana aquest dilluns, el pri-
mer dia que tots els negocis
que fins ara havien d’estar
tancats podien obrir.

“De moment està anant tot
molt a poc a poc. La gent està
bastant desmoralitzada”, afirma
Lluís Llanas, el president de
l’Eix Comercial Creu Coberta.
De fet, Llanas explica que no-
més un 10% dels comerços de
l’eix van obrir dilluns, ja que
molts han decidit esperar a di-
lluns que ve. 

A banda de la pandèmia en
si, Llanas diu que l’escenari és
confús perquè no tothom té la
informació de forma clara. Al
mateix temps, considera que hi
ha “una sensació de retard” en
tot el que té a veure amb les de-
cisions de l’administració. Diu,
per exemple, que entre els co-
merciants hi ha molta preocu-
pació amb els ERTO. “Hem
d’exigir que els ERTO s’allar-
guin més temps perquè és in-

viable que els negocis tornin a
agafar tota la plantilla”, apunta.

APROFITAR LA CRISI
D’altra banda, Llanas conside-
ra que el petit comerç ha d’a-
profitar la crisi actual per “apro-
fundir en el seu procés de digi-
talització i fer valer els nostres
valors”. La ciutadania, conside-
ra aquest comerciant santsenc,
“ha de tenir clar quin tipus de
ciutat vol”. Aquests dies, afegeix,

hi ha hagut diferents col·lectius,
com per exemple el mèdic, que
han obtingut un gran reconei-
xement social. Ell creu que el pe-
tit comerç també ha estat al
peu del canó. “La gent que ha
baixat a les botigues han estat
ben atesos i molts cops ha tocat
treballar sense els equips de
protecció”, defensa Llanas. El
seu missatge és clar: la nova ma-
nera de fer ha de partir d’una
mirada local del comerç.

La llibreria Re-Read Creu Coberta ha obert parcialment. Foto: Re-Read

El comerç local es posa 
en marxa molt lentament

Mercats | Plantes de regal
L’Ajuntament reparteix fins avui 80.000 plantes amb les compres als
mercats municipals. La iniciativa forma part d’una campanya per fo-
mentar la plantació de verd a les finestres i balcons de tota la ciutat. 

L’Ajuntament ajudarà a
pagar els lloguers comercials
LOCALS4Fons extraordinari de
25 milions per a la petita eco-
nomia. Aquest és l’anunci que va
fer fa unes setmanes el primer ti-
nent d’alcalde i d’economia de
l’Ajuntament, Jaume Collboni. 

Collboni va explicar que el
consistori ha habilitat aquesta
partida econòmica amb l’objec-
tiu de “reactivar” i donar suport
a les pimes, els autònoms, els
restauradors i el petit comerç
perquè puguin sortir de l’actual
crisi provocada pel coronavirus
“de la forma més ràpida”. Una de
les qüestions més importants
per la qual serviran aquests di-
ners és per injectar liquiditat

perquè es puguin pagar els llo-
guers comercials –un dels cos-
tos estructurals més grans que
tenen els comerciants– o mitigar
la falta d’activitat.

El tinent d’alcalde va detallar
que el fons és compartit amb els
gremis i les entitats i que caldrà
consensuar el seu funcionament
amb els actors implicats i l’opo-
sició. En paral·lel, Collboni va dir
que el govern municipal vol con-
cretar un “pacte de ciutat” amb
tots els grups municipals. “To-
thom sap que ens enfrontem a
una crisi dura, profunda i espe-
rem que curta en el temps”, va
concloure el cap de files del PSC.

Jaume Collboni, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament. Foto: ACN
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Esports
Satisfacció al BCN Sants 
per la temporada 2019-20

“Estem molt contents
per la temporada que
han fet els dos sèniors.
En el cas del masculí és

una llàstima que s’acabi perquè
estàvem lluitant pel tercer ascens
consecutiu, mentre que el feme-
ní s’ha adaptat molt bé a la Lliga
Catalana en la temporada del
seu debut”. Aquestes són les va-
loracions que el president de
l’Handbol BCN Sants, Sebas Ca-
pella, fa a Línia Santsde la tem-
porada 2019-20, que ja forma
part dels llibres d’història.

El president destaca que els

objectius previstos “s’han com-
plert sobradament” i que els dos
equips han sabut evolucionar i
adaptar-se a les exigències de
les noves categories malgrat ha-
ver viscut canvis sobre el parquet
i a la banqueta.

Capella, però, també té pa-
raules de lloança per al curs que
han protagonitzat alguns dels
equips de la base, com l’infantí
masculí negre i els dos cadets fe-
menins. El dirigent assegura que
des de la direcció esportiva ja tre-
ballen en la 2020-21 mentre es-
peren notícies de la Federació.

El canvi de mes d’abril a maig ha
estat d’allò més intens a la Unió
Esportiva de Sants. I és que si tra-
dicionalment els mesos més mo-
guts del mercato futbolístic són
el juny i el juliol, divendres pas-
sat es va conèixer la renovació de
Tito Lossio per una temporada
més. L’endemà, però, l’afició
blanc-i-verda va conèixer que el
referent ofensiu de la UES en les
darreres campanyes, Sergio Na-
varro, no tornarà a jugar a l’E-
nergia com a local el curs que ve.

Lossio, doncs, afrontarà la
tercera campanya consecutiva
a Tercera Divisió (el comunicat
del club deia que espera que la
2020-21 sigui una campanya
normal) i es manté al càrrec des
de principis del 2013. La situació
d’aleshores era ben diferent, ja
que el club acabava de patir el
dur cop de la mort del president
Vicenç Bellido i jugava a Segona

Catalana. L’entrenador va sa-
ber refer el grup i salvar la si-
tuació i, en les temporades pos-
teriors, ha aconseguit el que to-
thom coneix: l’ascens a Primera
Catalana i l’esperadíssim retorn
a Tercera Divisió, salvant la ca-
tegoria el curs passat gràcies als
ascensos compensats i aquesta
per la cancel·lació de la compe-
tició per culpa del coronavirus
(falta que es faci oficial).

La trajectòria de Lossio ha es-
tat paral·lela a la de Navarro, que

l’endemà publicava una carta al
seu perfil de Twitter explicant
que després de set temporades al
primer equip aquesta no és la
manera que li hauria agradat
marxar, però que tant el club
com ell han considerat que cal un
canvi d’aires en aquest moment.

Companys de plantilla com
Cristian Fabregat i dos dels grups
d’animació de la UE Sants, els
Resakas Est i les Green Ladies,
van dedicar elogis al davanter en
els seus perfils de Twitter.

L’entrenador va arribar al primer equip l’any 2013. Foto: UES

Moviments a la UE Sants:
Lossio renova, Navarro marxa

Pau Arriaga
SANTS

Gimnàstica | El CBG i el Sants Gimnàstic Club es bolquen a les xarxes
Els dos clubs de gimnàstica del districte han intensificat encara més la seva presència a les xarxes

socials durant la pandèmia. Mentre no puguin tornar a fer classes presencials, les dues entitats fan
servir els seus perfils de Twitter i Instagram per penjar rutines i per fer seguiment de les gimnastes.
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Després de viure un 2019 per emmarcar
(va guanyar el premi Ramon Llull i va en-
capçalar les llistes dels més venuts amb
El fill de l’italià), Rafel Nadal torna a les lli-
breries quan tot just comencen a reobrir.
El pròxim dia 14 veurà la llum Mar d’estiu.
Una memòria mediterrània, un home-
natge de l’autor a la mar que el va acom-
panyar durant la infància i la joventut.

Llibres

Mar d’estiu
Rafel Nadal

El Grup Focus s’està esforçant perquè els
seus teatres es mantinguin actius i pre-
sents de forma virtual amb diverses ini-
ciatives. Una d’elles és #Anecdotari, una
proposta que convida tant els profes-
sionals del teatre com el públic a gravar
vídeos explicant anècdotes divertides i
curioses que hagin viscut al Romea, al
Condal, al Goya o a La Villarroel.

Teatre

#Anecdotari
Grup Focus

El grup Xiula, un dels referents actuals de
la música infantil, ha estrenat nou disc en
plena pandèmia. Sota el títol Cuarto la-
garto, el quartet ofereix una col·lecció de
cançons inèdites que han creat al llarg
dels seus vuit anys de carrera. Un dels te-
mes, però, és ben nou: Em quedo a casa,
escrita durant la quarantena amb l’ob-
jectiu de promoure el confinament.

Música

La Valeria és una escriptora que està tra-
vessant una crisi vital que afecta tant les
seves novel·les com la relació amb el seu
marit. En aquesta etapa difícil de la seva
vida, es refugiarà més que mai en les se-
ves millors amigues: la Carmen, la Lola i
la Nerea. Aquesta nova sèrie de Netflix es
basa en els quatre llibres de l’anomena-
da Saga Valeria, d’Elísabet Benavent.

Pelis i sèries

Valeria
María López Castaño

Cuarto lagarto
Xiula

DocsBarcelona
La 23a edició del DocsBarcelona estava programada del
19 al 31 de maig, i ni el coronavirus ha aconseguit mou-
re aquestes dates. Això sí, el festival de cinema docu-

mental s’ha hagut de reinventar per adaptar-se a les cir-
cumstàncies. Tota la programació s’oferirà online a través
de la plataforma Filmin, fet que permetrà, per primer

cop en la història del festival, seguir-lo des de qualsevol
punt de l’Estat. Enguany, el DocsBarcelona compta amb

un total de 35 documentals (28 llargmetratges i set
curts), el 55% dels quals dirigits o codirigits per dones.   

Juliana Canet (Cardedeu, 1999) es va fer popular l’any
2017 gràcies als vídeos que penjava al seu perfil d’Ins-
tagram. Lluny de ser una instagramer convencional, el
seu sentit de l’humor i el fet de parlar en català (i, molt
sovint, sobre llengua i literatura catalanes, l’àmbit que
estudia) la van fer destacar de seguida. Així va ser com
aquesta alumna de la Universitat Autònoma va co-
mençar a copresentar el programa de ràdio Adoles-

cents iCat i, d’aquí, va passar a col·laborar al Tot es mou
de TV3. Després de diverses aparicions a altres espais
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

(CCMA), el passat dia 4 va estrenar una secció a l’APM
de Catalunya Ràdio. L’anunci d’aquesta nova partici-
pació va desencadenar una polèmica a Twitter, on di-

versos usuaris creuen que la CCMA li està donant
massa espais, mentre que molts d’altres celebren que
una noia tan jove guanyi protagonisme, defensi el ca-

talà i connecti amb la seva generació.

J U L I A N A  C A N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser instagramer i youtuber en català
Té més de 66.000 seguidors a Instagram

Famosos

Estrenar una secció a l’APM de la ràdio
Parla dels secrets del que ella anomena ‘star system’ català

Polèmica perquè “surt a tot arreu”
Hi ha qui creu que li han donat massa espais a la CCMA

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
QUI ÉS?

|Marvel’s Iron Man
Aquest nou videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors posar-se en

la pell de Tony Stark, l’home de ferro, i disputar autèntics combats aeris.
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BUFAR ESPELMES

Posa’t la teva música preferida i gaudeix-la 
com mai: recorda que estàs de celebració

MENJAR BÉ

ESCOLTAR MÚSICA

FER VIDEOTRUCADES

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

i OCI

Encara que sembli que el coronavirus ho ha paralitzat tot,
la realitat és que el món continua girant, el temps conti-
nua passant i la gent continua fent anys. Si et toca cele-

brar el teu aniversari a casa o viure l’aniversari d’un ésser esti-
mat des de la distància, no és tan horrible com sembla. Hi ha
alguns consells que pots seguir per aconseguir que els dies
especials no deixin de ser-ho.
D’entrada, si avui fas anys, bufa les espelmes. És un acte

simbòlic, sí, però t’ajudarà a sentir que estàs celebrant un any
més de vida (i això sempre és motiu d’alegria). Dedica tots els
teus esforços al teu benestar: escolta la teva música preferida,
menja allò que més t’agradi i fes qualsevol cosa que t’animi.
Però, no ens enganyem, si durant el confinament enyores

algú, quan sigui el teu aniversari o el seu, l’enyoraràs encara
més. És per això que les videotrucades es convertiran (si és
que no ho són ja) en les teves millors aliades. Una videotruca-
da conjunta amb els amics o amb la família pot ser un bon
context per bufar les espelmes, prendre una copa i brindar en
la distància, tot desitjant que aviat es pugui fer en persona.

Aniversaris confinats, però feliços

És un acte simbòlic, però t’ajudarà a sentir que, 
malgrat tot, avui fas anys i és el teu dia

Les claus

Potser no faràs els àpats més saludables del món, 
però un dia és un dia i un bon pastís no et farà mal

L’aniversari a distància serà menys trist 
si estàs amb els teus de forma virutal
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