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a la lliga amb triomf i empat

BARS I RESTAURANTS pàg 12
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Creu Coberta: “S’està criminalitzant 
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Sense cotxes

El Poble-sec passa a formar
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El suïcidi: un problema 
social de primer ordre 
envoltat de silenci
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El suïcidi és la primera causa de
mortalitat prematura en homes de
15 a 44 anys a la ciutat de Barce-
lona i la segona en dones, per da-
rrere del càncer de mama. Es
tracta d’una xifra impactant però
que és la crua realitat.
Per què es parla tan poc del

suïcidi quan és una de les princi-
pals causes de mort entre la po-
blació jove i de mitjana edat?
Sempre ha estat una qüestió tabú
i ho segueix sent. “És un tema tabú
perquè hi havia el pensament que
parlar del suïcidi podia tenir un
efecte contagi. Això pot ser cert
d’alguna manera, depenent de
com se’n parli, però hi ha evidèn-
cia científica que no parlar-ne no
fa que el problema desaparegui”,
afirma Sergio García, psicòleg de
la Fundació Ajuda i Esperança i
cap del projecte del Telèfon de Pre-
venció del Suïcidi que va posar en
marxa l’Ajuntament a l’agost i
que aquesta entitat gestiona. El
número és el 900 92 55 55 i el ser-
vei és gratuït les 24 hores del dia
durant els 365 dies de l’any. 
“A Espanya els últims 20 anys

hi ha hagut la mateixa taxa de
mortalitat per suïcidis. Els acci-
dents de trànsit han baixat perquè
hi ha hagut una estratègia nacio-
nal però amb el suïcidi tot just es
comença”, explica García. De fet,
aquest psicòleg lamenta que, del
suïcidi, les administracions “en
parlen molt però no ho materia-
litzen”. És per aquest motiu que
celebra que l’Ajuntament hagi
mogut fitxa amb la creació d’a-
quest servei telefònic.

MÉS DE 4 TRUCADES AL DIA
El Telèfon de Prevenció del Suï-
cidi es va posar en marxa el 6 d’a-
gost i, segons les xifres més ac-

tualitzades, que fan referència al
16 d’octubre, havia rebut 323 tru-
cades, cosa que significa una mit-
jana de 4,5 al dia. D’entre totes les
trucades, tal com detallen des de
la Fundació Ajuda i Esperança, la
meitat les van fer persones amb
conducta suïcida. En paral·lel,
una de les dades que crida més l’a-
tenció és que en dos mesos i pocs
dies s’han fet cinc rescats. “Estem
parlant de situacions on el suïci-
di era imminent o estava en curs”,
precisa García.
A banda d’evitar el suïcidi, l’al-

tre objectiu d’aquest programa és
vincular les persones afectades
amb la xarxa de salut mental o
amb altres espais d’ajuda com po-
den ser els serveis socials. “Fem
un acompanyament i ocupem
un espai que no existia”, explica
García, que de moment fa una
bona valoració d’aquest servei
tot i el poc temps que porta en
marxa. “El nivell de coneixement
del telèfon és baix però ja hem po-

gut intervenir en força casos.
Com més aviat intervenim millor,
però sempre hi ha diferents mo-
ments perquè la conducta suïci-
da té un recorregut”, afegeix.

PARLAR DE LA SALUT MENTAL
En tot aquest escenari, el centre
del problema l’ocupa la gent jove
i de mitjana edat, que són les
franges de població amb més
taxes de suïcidi. “La nostra so-
cietat és adultcentrista i està en-
focada en el món de l’adult per-
què és el productiu. És evident
que una societat que no dona im-
portància a les cures i posa la pro-
ductivitat al centre de tot deixa
moltes ferides emocionals”, afir-
ma Isaura González, membre
del secretariat i responsable dels
projectes de suïcidi juvenil i sa-
lut mental al CNJC, fent refe-
rència al fet que la falta de cures
emocionals provoca que un 20%
dels joves hagin pensat algun
cop en treure’s la vida.

Gónzalez, al mateix temps,
reivindica que els Centres d’A-
tenció Primària (CAPs) haurien de
tenir una perspectiva de salut
mental i que els trastorns mentals
no han de quedar abandonats a les

urgències. I és que les xifres par-
len per si soles. El 90% de les
morts per suïcidi estan vinculades
amb una afectació mental. I, se-

gons l’última anàlisi de la morta-
litat a Catalunya (Departament de
Salut), 126 dones i 333 homes es
van suïcidar l’any 2018.
En aquest escenari, la secre-

tària de l’entitat Després del Suï-
cidi-Associació de Supervivents
(DSAS), Anna Lara, lamenta que
des de les administracions públi-
ques encara queda molt camí per
recórrer en plans de prevenció
contra el suïcidi. “Fa dos mesos
que s’ha obert el primer telèfon de-
dicat a cobrir aquests casos, la lí-
nia de l’esperança. Però encara no
hi ha una crida a la salut mental
general, i es podrien evitar moltes
morts”, diu Lara mentre recorda
que la majoria de familiars que
han perdut un jove s’han quedat
en xoc perquè no s’imaginaven
que tenia un patiment interior tan
gran. La direcció, doncs, sembla
clara: trencar el tabú per aconse-
guir que menys homes i dones se
suïcidin i abocar més recursos a
aquesta greu problemàtica social.

Albert Ribas/Júlia Gamissans
BARCELONA

L’hora de trencar el tabú
» El suïcidi és la primera causa de mort prematura entre homes de 15 a 44 anys i la segona en dones

» “No parlar-ne no farà desaparèixer el problema”, diu el psicòleg responsable del telèfon de prevenció

La societat ha abandonat i invisibilitzat sistemàticament les persones amb malalties mentals i el suïcidi. Foto: Arxiu

CONFINAMENT
I SUÏCIDI

4El confinament causat
per la pandèmia ha provo-
cat que les xifres de suïcidi
al conjunt de Catalunya
hagin baixat. Des de la Fun-
dació Ajuda i Esperança,
però, alerten que les con-
seqüències d’un confina-
ment es noten més al cap
d’uns mesos i que les xifres
poden tornar a créixer.

A fons
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Situació de l’Hospital
del Mar a 19 d’octubre:

La Unitat 70, tancada. El
78% de la nostra UCI ja són pacients de
Covid-19. 163 pacients a urgències.
Més de 40 superen les 24 hores a una
camilla. El més antic supera les 170 ho-
res. Els passadissos plens de gent gran,
molts d’ells sospites serioses de Covid.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la Facultat de Cièn-
cies de la Comunica-

ció de la Universitat Au-
tònoma de BARCELONA, en una as-
signatura virtual, una professora aca-
ba de dir: “Voy a cambiar al castellano,
que no me acordaba que estaba ha-
blando en catalán”. No tinc paraules. No
entenc res.

@ferrsitoo

No puc estar contenta
amb la sentència. Con-

demnen els meus com-
panys per permetre el debat de dues
lleis que jo vaig signar i entrar a regis-
tre. Ells, desobediència, i Carme For-
cadell, onze anys de presó. La parciali-
tat de la justícia és aquí. 

[El TSJC ha absolt Mireia Boya]

Tancar els bars aplana-
rà la corba de contagis.

Ok. Però això ho ha de
pagar en exclusiva el cambrer del bar
del costat de la feina o l’autònom del
bar de la plaça, mentre la propietat del
local els continuarà cobrant el lloguer;
el banc el préstec de la reforma i En-
desa la llum?

@abelcaldera@yeyaboya@UrgenPSMar

Els semàfors

Ajuntament
El consistori ha inclòs el Poble-sec a la
segona etapa del Pla de Barris. Es tracta
del segon barri del districte que forma

part d’aquest projecte municipal que vol
retallar les desigualtats, després que la

Marina en formi part des del 2017. 
pàgina 6

Chile Despertó Bcn
El col·lectiu Chile Despertó va organitzar
un acte a les Tres Xemeneies per celebrar
el primer any de les revoltes xilenes. L’ac-
te es va allargar sense control i la policia
va haver de fer-lo acabar, ja que hi havia
500 persones, moltes sense mascareta.   

pàgina 6

UE Sants
L’estrena en la Tercera Divisió, en el que
ha estat el primer partit en més de set

mesos, va saldar-se amb derrota per a la
UE Sants. Els de Tito Lossio van tenir

ocasions, però no les van aprofitar i van
acabar perdent a casa contra el Peralada.

pàgina 14

La lupa

per Dídac Boza, director de Ràdio Hostafrancs

Tres impactes de Barcelona

Venda al millor postor 
(primer impacte)
Acabem de veure com “el Gobierno más
progresista de la historia” s’ha venut al
millor postor –el fons d’inversió propie-
tari de l’Hotel Arts– gairebé la totalitat
dels locals del Front Marítim. El grup in-
versor, format per capital holandès i
una filial del govern de Singapur, ha ar-
ribat a triplicar els preus de sortida que
tenien els locals. Han posat un total de 77
milions d’euros damunt la taula, fent una
exhibició de força financera amb la qual
els actuals arrendataris dels locals no po-
den ni somiar amb competir.
Aquests milions d’euros

per a les arques de l’Estat són
la recompensa per deixar l’A-
juntament de Barcelona afeblit
davant el multipropietari ge-
gant. Els inversors de l’Hotel
Arts, ara amos gairebé absoluts
del Front Marítim, tenen la intenció de des-
plegar un complex d’oci destinat al turis-
me de luxe a la zona. Poc marge de ma-
niobra tindrà l’Ajuntament per intervenir
en els usos d’aquest espai i per atendre l’as-
piració dels veïns dels barris de la Barce-
loneta i de la Via Olímpica, que esperaven
viure en un entorn més tranquil que el que
han conegut durant gairebé 30 anys. 
En total, per la venda dels 26 locals, el

Ministeri d’Hisenda aconseguirà 93 mi-
lions d’euros. Com a ‘favor’ d’un govern
de l’Estat que se suposa ‘amic’ del govern
de la ciutat, l’operació no té preu. 

Irresponsabilitat social 
(segon impacte)
Però tot i ser impactant, aquest escàndol
no és el més frapant que ha passat a Bar-
celona en els darrers dies. Diumenge a
la nit, agents dels Mossos d’Esquadra i
de la Guàrdia Urbana van haver de dis-
soldre una concentració de centenars de
persones que menjaven i bevien al parc
de les Tres Xemeneies, al Paral·lel. La fes-
ta, convocada oficialment com un acte
polític, no només incomplia les restric-
cions decretades per l’autoritat sanitària
de la Generalitat, sinó que trencava tots

els esquemes del que podria ser míni-
mament comprensible en la situació
d’emergència sanitària que patim. 
Ens hem de preguntar quina mena de

mecanisme mental –per no caure en un
llenguatge menys respectuós– fa que mig
miler de persones es comportin d’una
manera tan poc solidària i irresponsable
en plena emergència de salut pública. 
Els centenars de milers d’afectats del

castigat sector de la restauració a tot
Barcelona no podien trobar pitjor exem-
ple social que aquesta concentració hu-
mana indiferent a la pandèmia. 

Davant la irresponsabilitat de grups
massa nombrosos a la nostra societat,
el Govern fa bé de no descartar el toc de
queda com a mesura per frenar l’ex-
pansió del coronavirus. I probable-
ment les autoritats sanitàries faran bé
si acaben aplicant-lo.

L’aire de Barcelona mata 
(tercer impacte)
Saber que gairebé el 7% de les morts na-
turals que hi ha cada any a Barcelona
tenen relació directa amb la contami-
nació, que la mala qualitat de l’aire és

la causant del 33% dels ca-
sos d’asma infantil i de l’11%
d’afeccions pulmonars no
ens pot deixar indiferents.
Les dades són d’un estudi de
l’Agència de Salut Pública
de Barcelona que posa la
ciutat i l’àrea metropolitana

davant el mirall. 
L’investigador Jordi Sunyer, met-

ge especialitzat en salut pública, re-
corda que dediquem el 60% de l’espai
públic al vehicle privat i que, al ma-
teix temps, una de cada quatre esco-
les de la ciutat està exposada a nivells
de diòxid de nitrogen per sobre del lí-
mit legal. 
Potser aquestes dades siguin motiu

suficient de reflexió per a aquells que
qüestionen l’obertura de carrers per a
ús de vianants i la reducció de l’espai
destinat als cotxes. 

Els milions que guanya l’Estat amb la venda
del Front Marítim són la recompensa per 

afeblir l’Ajuntament davant l’inversor
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Sants-Montjuïc

DESIGUALTATS4El Pla de Barris
2021-2024 suposarà una am-
pliació a set barris més del con-
junt de la ciutat respecte del
2017-2020, cosa que implicarà
que arribi als 23. L’Ajuntament
mantindrà la partida pressu-
postària de 150 milions d’euros
que ja tenia el pla antic per a
aquesta nova ampliació. El re-
gidor de Presidència i Pla de Ba-
rris, Jordi Martí, ha assegurat
que el consistori ha fet un esforç
per mantenir la partida pressu-
postària tenint en compte la cri-
si derivada del coronavirus.
En el cas de Sants-Montjuïc,

la novetat és que el Poble-sec s’a-
fegirà a la Marina, que ja for-
mava part del Pla de Barris.
D’aquesta manera, el barri es po-
drà beneficiar d’algunes de les in-
versions que es faran en matèries
com l’educació i la salut pública,
l’habitatge, els drets socials, la
millora de l’espai públic, la sos-
tenibilitat ambiental o l’emer-

gència climàtica, entre altres.
Aquestes dues últimes repre-
senten una novetat.
Durant la presentació del

nou Pla de Barris, el president
del Consell Assessor del Pla de
Barris, Oriol Nel·lo, va lamentar
que el pla estigui “limitat” i no es
pugui estendre a la resta de l’à-

rea metropolitana perquè, se-
gons va argumentar, les des-
igualtats no són només de Bar-
celona sinó que també existeixen
als municipis metropolitans. “És
absolutament necessari que l’es-
forç que fa Barcelona es pugui
ampliar a tot l’àmbit metropoli-
tà”, va reclamar.

El Poble-sec entra al Pla de Barris. Foto: Blanca Blay/ACN

El Poble-sec passa a formar
part del Pla de Barris

» Serà el segon barri del districte que hi entra després de la Marina
» El pla s’amplia a 7 barris i manté una partida de 150 milions d’euros

Polèmica per un acte massiu
al Parc de les Tres Xemeneies
ESPAI PÚBLIC4Els Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urba-
na van haver de posar fi diu-
menge al vespre a l’acte polític
convocat al Parc de les Tres
Xemeneies que servia per com-
memorar el primer aniversari
de les revoltes xilenes.
La trobada va reunir mig mi-

ler de persones i en un primer
moment va servir per reivindi-
car la repressió policial durant
les protestes d’ara fa un any i
exigir l’alliberament de les per-

sones que encara hi ha empre-
sonades per aquells fets. Els
assistents, però, es van quedar
al parc molta més estona de la
que estava prevista i la trobada
va derivar en una concentració
amb ambient festiu on no es
respectaven les mesures de se-
guretat sanitàries.
La situació va acabar pro-

vocant que la policia hagués
de personar-s’hi i s’aixequés
acta perquè quedés constància
dels fets.

MOBILITAT4El carrer de Sants
i Creu Coberta es va tornar a con-
vertir aquest passat cap de set-
mana en una avinguda exclusi-
va per als vianants després que
l’Ajuntament hi tornés a posar en
marxa la iniciativa ‘Obrim ca-
rrers’, creada en el marc de la
pandèmia.
Així, doncs, durant el dissab-

te i el diumenge entre les nou del
matí i les nou del vespre els cot-
xes no van poder circular des de
de la plaça Espanya fins al carrer

Arizala. L’afluència de gent va va-
riar en funció de l’hora, però du-
rant els dos dies pels volts del mig-
dia el carrer es va omplir força.

“REPENSAR PLAÇA ESPANYA”
El nou cap de setmana sense cot-
xes va provocar la visita de la ti-
nenta d’alcaldia d’Ecologia, Ur-
banisme, Infraestructures i Mo-
bilitat, Janet Sanz, que en una en-
trevista a Ràdio Hostafrancs va
afirmar que el cas del carrer de
Sants i Creu Coberta, del qual va

dir que s’ha de començar a pen-
sar com si fos una mena de Por-
tal de l’Àngel, és un exemple
que la ciutat camina cap a una re-
cuperació dels carrers.
Durant la mateixa entrevista,

Sanz va afirmar que el següent ob-
jectiu ha de ser “repensar la pla-
ça Espanya”, tal com s’ha fet amb
les Glòries. També va dir que es
vol buscar una solució per al ca-
rril bici mentre durin les obres a
les estacions de Metro i FGC que
hi ha a sota de la plaça.

L’acte va reunir molta gent. Foto: Twitter (@Alex_R_Fischer)

Elsvianants,protagonistes

Sostenibilitat | Sants estrena Punt Verd
Els veïns de Sants tenen a la seva disposició des de dilluns el nou Punt

Verd de Barri, situat al número 14 del carrer Vallespir. El servei és 
gratuït i l’horari és de dilluns a dissabte de 9h a 14h i de 16:30h a 19:30h.
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ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) res-
pecte de les persones beneficià-
ries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a per-
cebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels ti-
tulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades pre-
sentades a finals de setembre
per la Generalitat.

L’import de la nòmina ha aug-
mentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 mi-
lions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vi-
gents és el més elevat des de l’a-
provació de la llei de l’RGC, supe-
rant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vi-
tal (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els ex-
pedients vigents d’RGC.

L’inici de la pandèmia de la Co-
vid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones be-
neficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous per-
ceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos an-
teriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

»Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més    

La Renda Garantida de Ciutadani    
més de 137.100 pe
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SALUT4El Departament de Sa-
lut va explicar a principis de setem-
bre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Cata-
lunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat su-
posa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció pri-
mària, clau per ser la porta d’entra-
da al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció pri-
mària com la punta de llança per fre-
nar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.

El Pla d’enfortiment i transfor-
mació de l’atenció primària con-
templa, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diver-
ses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de 
lut del país.

En aquest sentit, la consellera 
Salut, Alba Vergés, remarca que e  
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini, “amb la construcció d’un  
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència. “No només tractem la 
laltia, sinó la paraula salut en tot  
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<

300 milions d’euros per als CAPs
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INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o comple-
ments i que són del col·lectiu ac-
tivable laboralment reben la pres-
tació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del pro-
grama perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables la-
boralment. Així doncs, han acon-
seguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observant-
se una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modifica-
cions d’expedients de l’RGC i com-
plements, entre els mesos de ge-
ner i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que su-
posa un ritme mitjà de 4.630 re-
solucions mensuals. Les sol·lici-
tuds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’O-
cupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una re-
ducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.

Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha per-
mès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

»             s de 10.000 nous beneficiaris
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ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’e-
ducació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.

El conseller va fer un agraïment públic al profes-
sorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 me-
sos després del seu tancament. “No haguéssim po-
gut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips direc-
tius i dels claustres de mestres i professorat”, va afir-
mar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.

48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

tat amb 48 milions d'euros per compensar les des-
igualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres edu-
catius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades. 

El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 me-
sures concretes. La reducció de les barres econò-
miques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'aban-
donament escolar i el foment de l'orientació d'àm-
bit comunitari són alguns dels pilars d’aquest am-
biciós pla presentat a finals de juliol.

"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treu-
re-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<

“Havíem d’obrir els centres per
garantir el dret a l'escolarització”
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Associació de Comerciants

Creu Coberta

Són molts els restaurants, cafeteries i bars que aquests quinze dies han
estat obligats a tancar. Però la majoria d’ells s’han adaptat a fer Take Away
(us ho podeu endur) o Delivery (us ho porten a casa). 

Pregunteu a tots aquests negocis quin és el millor servei que us po-
den oferir. No us oblideu que desenes de famílies depenen d’aquests es-
tabliments de proximitat.

Creu Coberta, al costat 
de la restauració
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La xarxa social de proximitat Nextdoor es renova constantment, donant suport al comerç
que pateix els inconvenients dels confinaments, tancaments i mesures a causa de la Co-
vid-19. L’opció que els comerços dels barris publiquessin a Nextdoor no estava disponi-
ble fins ara i l’han habilitat perquè puguin fer dues publicacions al mes.

Paral·lelament, han obert eines per poder oferir menjar a domicili. Els comerços po-
den marcar si ofereixen opcions de menjar a domicili i posar l’enllaç on es pot demanar.
També s’han habilitat campanyes GoFundMe, que permeten recaptar ajudes econòmi-
ques per als comerços de proximitat, i poden incloure l’enllaç a la secció “Història” de la
pàgina dels comerços, que facilita encara més que els veïns puguin ajudar els seus co-
merços amics.

A mesura que els comerços puguin actualitzar les seves pàgines amb aquesta informació, Nextdoor destacarà els que estiguin més a prop dels seus
clients i que ofereixin targetes de regal i menjar a domicili, amb característiques destacades en el canal de notícies i en la pestanya principal de Nextdoor.

Associació de Comerciants

Creu Coberta

&
El Poble Espanyol de Barcelona 
segueix oferint cultura segura 
i donant suport als artesans  
El Poble Espanyol de Barcelona segueix oferint cultura se-
gura, tot i haver tancat temporalment les portes per respon-
sabilitat davant les noves restriccions anunciades dimecres
passat per part del Govern de la Generalitat davant el re-
brot de la Covid-19. 

Aquesta setmana se celebra la Setmana d’Artesania de
Catalunya i els artesans del recinte segueixen actius i amb
ganes d’apropar i donar a conèixer els seus oficis a tots
aquells que ho desitgin, oferint tallers de diverses modali-
tats, preus i per a totes les edats! 

Pintar una peça de ceràmica o crear un got amb un torn
de terrisser, crear un mosaic de vitralls sobre una caixa de
fusta, estampar una bossa Tote Bag o confeccionar una
xapa són algunes de les propostes de tallers que poden rea-
litzar tots aquells que desitgin convertir-se en artesà per un
dia i conèixer aquests oficis tradicionals de primera mà.

Per participar en els tallers d’artesania cal demanar cita prè-
via, amb un mínim de 24 hores d’antelació, enviant un correu
electrònic a tallersartesanspobleespanyol@gmail.com.

Més informació a www.poble-espanyol.com

Més informació, en aquest enllaç:
https://esblog.nextdoor.com/2020/04/17/nuevas-maneras-de-que-los-vecins-ayudemos-al-comercio-local/

Nextdoor, una molt bona
oportunitat per al comerç

4
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Lloguers al 50% pels locals
tancats per força pel virus

LOCALS4La Generalitat redui-
rà a la meitat els lloguers dels lo-
cals comercials tancats forçosa-
ment per la pandèmia en cas que
arrendatari i propietari no es
posin d’acord en altres modifi-
cacions, segons ha avançat l’ACN.
La mesura, que s’aprovarà

via decret avui, preveu que els llo-
gaters puguin demanar canvis
“raonables” en les condicions del
contracte però que, si no hi ha
acord a través de la negociació, es
forci la reducció al 50% del llo-
guer mentre duri la suspensió to-
tal de l’activitat o la reducció
proporcional en cas de restric-
cions parcials.

Per donar cobertura legal a la
mesura, el Govern  haurà d’apro-
var en el termini màxim de dos
anys un nou projecte de llei per in-
corporar a l’ordenament jurídic
una clàusula especial. Aquesta
permetrà establir la regulació ne-
cessària per renegociar un con-
tracte en cas de “canvis imprevis-
tos de circumstàncies”.
Un dels sectors més beneficiats

pel decret és el de la restauració.
D’acord amb les fonts consultades
per l’ACN, el fet que els bars i res-
taurant ofereixin entrega a domi-
cili o recollida al local no afectarà
la possibilitat d’exigir la reducció
al 50% del preu del lloguer.

CORONAVIRUS4L’Eix Comer-
cial Creu Coberta va donar suport
divendres, a través de la Fundació
Barcelona Comerç, a la concen-
tració del sector de la restauració
a la plaça Sant Jaume per protes-
tar contra el tancament de bars i
restaurants decretat pel Govern.
El president de l’entitat, Llu-

ís Llanas, considera que la deci-
sió “criminalitza” el sector i re-
corda que els bars i restaurants
“han fet les coses bé i han treba-
llat per donar un servei”. Des de
l’eix comercial, que diuen que el
Districte ha fet una bona feina
amb l’ampliació de les terrasses,
creuen que la Generalitat hauria
de permetre la reobertura dels
negocis i “vetllar per fer complir
les mesures a tothom”.
El dia abans de la protesta,

des de la Fundació Barcelona
Comerç ja es va fer públic el des-
acord amb la mesura, ja que se-
gons l’entitat “tindrà un greu im-
pacte i greus conseqüències en
el sector”. Els responsables de
l’associació creuen que això pot
ser l’estocada definitiva per a

molts bars i restaurants després
de viure uns últims mesos molt
complicats per culpa de la pan-
dèmia. “Ha fallat l’anticipació.
No pot ser que després de set
mesos, la gran solució per atu-
rar la pandèmia sigui tancar
bars i restaurants i limitar l’a-
forament als comerços. Aques-
tes noves mesures obligaran a
abaixar de forma definitiva la
persiana a molts establiments”,

afirma Salva Vendrell, presi-
dent de l’entitat.
D’altra banda, Barcelona Co-

merç també ha denunciat els
‘botellons’ i les cues als centres
comercials que es van veure
aquest cap de setmana. Segons
l’entitat, les imatges del cap de
setmana contrasten amb el “con-
trol que l’hostaleria i la restau-
ració han estat fent fins ara als
seus establiments”.

Els restauradors, contra el tancament dels seus negocis. Foto: M. Casado / ACN

Creu Coberta: “Es criminalitza
el sector de la restauració”

Crisi | Pla de xoc comercial del Districte 
El Districte ha presentat un pla de xoc per al comerç que vol donar eines al sector per fer front

a un moment com l’actual. Destaca la proposta de ‘botiga tester’, un local buit que es lloga 
per un temps limitat i amb unes condicions que permetin avaluar la viabilitat del negoci. 

La pandèmia està provocant problemes al comerç local. Foto: A. Cadanet / ACN



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

13 | 

líniasants.cat21 d’octubre del 2020



Un triomf i un empat. Aquest és
el saldo de la primera jornada de
les Divisions d’Honor per als sè-
niors del Medi. Les de Marc Co-
mas van guanyar de forma cò-
moda a Sant Feliu de Llobregat
(6-21), mentre que el sènior mas-
culí va sumar el primer empat del
curs 2020-21 a Madrid, a la pis-
cina del Canoe (9-9).
L’estrena a la capital del Baix

Llobregat es va dividir en dos
subpartits: igualtat en el primer
parcial (4-4) i domini absolut i in-
contestable a partir del segon.
Helena Dalmases, amb cinc dia-
nes, va ser la màxima anotado-
ra de l’equip de Comas i també li-
dera la taula de golejadores de la
categoria juntament amb Mi-
riam Ciudad, del Waterpolo Za-
ragoza, i Maria Palacio, del CN
Sant Andreu.
Els pròxims reptes per a l’e-

quip santsenc seran l’estrena a la

Josep Vallès, aquest dissabte a
tres quarts de sis de la tarda
contra el Leioa. Després de jugar
contra les biscaïnes, la Divisió
d’Honor s’aturarà durant el cap
de setmana de Tots Sants.
Els de Jahzeel Martínez, per

la seva banda, van tenir una es-
trena agredolça que va saldar-se
amb un punt. El Medi va co-
mençar guanyant de forma cla-
ra (2-4), tot i que veuria com els
locals retallarien distàncies abans

d’arribar al descans (5-6). El ter-
cer període va tornar a tenir un
clar protagonisme per als de
Martínez, que es plantarien a l’i-
nici de l’últim període amb tres
gols de renda... que veurien neu-
tralitzada i que a punt va estar
d’acabar amb una remuntada
dels madrilenys.
L’equip també s’estrenarà a

casa aquest dissabte, en el seu cas
a les 12 del migdia, amb el derbi
contra el CN Catalunya.

Les de Marc Comas van guanyar de forma clara. Foto: CEM

Victòria i empat en l’estrena
dels sèniors del Medi a la lliga 

Pau Arriaga
SANTS-BADAL

Pàdel | Triay i Sainz i Lebrón i Galán es coronen al Sant Jordi
El Palau Sant Jordi va ser l’escenari, durant bona part de la setmana passada, del World

Padel Tour Barcelona 2020. Gemma Triay i Lucía Sainz i Juan Lebrón i Alejandro 
Galán van ser les dues parelles vencedores d’un torneig que no falla des de l’any 2013. 

El bàsquet s’atura fins al 
darrer cap de setmana del mes
BÀSQUET4Tot i que en principi
l’aturada de les competicions no
havia d’afectar la lliga EBA, dijous
passat la Federació Espanyola de
Bàsquet anunciava que la im-
mensa majoria dels partits de la
primera jornada de la conferèn-
cia C de la lliga EBA se suspenien
i passaven a disputar-se el cap de
setmana de la setmana que ve, de
manera que el JAC també haurà
d’esperar per debutar.

De la mateixa manera, aquest
cap de setmana tampoc hi hau-
rà partits i en aquest cas caldrà
trobar un forat per a la disputa
dels partits de la segona jornada
abans del final de la primera vol-
ta (31 de gener del 2021).
D’aquesta manera, el primer

equip (i tots els de la base) tindran
uns dies més per preparar l’es-
trena, prevista per al cap de set-
mana de la setmana que ve.

El Sants perdona i acaba
perdent contra el Peralada
L’estrena del Sants en la
temporada 2020-21 va ser
la plasmació de la màxima

futbolística que diu que qui per-
dona la paga. Els de Tito Lossio
van caure a l’Energia diumenge
passat contra el Peralada (0-1) en
un partit en el qual els blanc-i-
verds van desaprofitar diverses
ocasions clares de gol.
Els tres punts viatjarien cap a

l’Empordà gràcies a un gol dels vi-
sitants en el minut 35 de la pri-

mera meitat. Finalment, el par-
tit es va jugar a porta tancada,
com havia anunciat el club amb
un comunicat poc menys de 48
hores del seu començament.
L’equip tancarà el primer mes

de lliga aquest diumenge al Nar-
cís Sala contra el Sant Andreu,
mentre que l’estrena del novem-
bre serà el dia de Tots Sants a l’E-
nergia contra el Girona B. Caldrà
veure si en aquest partit ja poden
tornar a entrar aficionats.

| 14
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4El servei T’Ajudem de la Segure-
tat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alterna-
tiva eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a dis-
tància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.

Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’ac-
cés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Ins-
titut Social de la Marina (ISM). L’ob-
jectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sen-
tit, T’Ajudem et permet fer els trà-
mits en el moment que vulguis,
sense esperes. 

El nou servei de la Seguretat So-
cial té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciuta-
dans coneguin quines eines te-
nen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgi-
na web de la Seguretat Social (seg-
social.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-so-
cial.gob.es). Un cop a dins, cal dife-
renciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.

CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consul-
tes sobre afiliació, cotització i pa-
gament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes so-
bre pensions i prestacions econò-
miques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat So-
cial, cotització i pagament de deu-
tes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a tra-
vés de la Seu Electrònica o amb l’a-

juda de l’assistent ISSA, però cal dis-
posar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identifica-
ció, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.

Ara bé, això no és imprescin-
dible per poder fer tràmits: la Se-
guretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presen-
cial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i co-
municacions. 

Si un cop provades totes les op-
cions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues op-
cions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari online per fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qües-
tió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’ha-
gi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.

Pel que fa als tràmits relacio-
nats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a tra-
vés de la Seu Electrònica o tru-
cant al telèfon 901 10 65 70. Tan-
mateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tra-
mitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina. 

La Seguretat Social, a un clic
» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç

» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla

T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

Pàgines especials

901 50 20 50 
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65 
(pensions i prestacions)

901 10 65 70 
(cita prèvia)

seg-social.es 
sede.seg-social.gob.es

i
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L’escriptora i diputada al Parlament de Ca-
talunya Jenn Díaz fa una crida col·lecti-
va a les dones perquè ocupin, d’una ve-
gada per totes, els llocs de poder que tra-
dicionalment se’ls han vetat. Díaz fa una
mirada al passat per recollir les lluites de
les dones per arribar al poder i recorda
que encara queda molt camí, alhora
que fa un clam a passar a l’acció ja.

Llibres

Dona i poder
Jenn Díaz

A partir d’una idea original de Maria Ca-
sellas, Anna Maria Ricart ha adaptat el lli-
bre d’Assumpta Montellà El silenci dels te-
lers. Sota la direcció de Ferran Utzet, Ca-
sellas i Andrea Portella donen vida a la Pi-
lar i la Carme, dues dones que van viure
i treballar tota la vida en una de les colò-
nies tèxtils catalanes de finals del segle XIX.

A la sala El Maldà de Barcelona.

Teatre

El silenci dels telers
Anna Maria Ricart

L’esperit festiu de La Pegatina ha tornat
amb força en el setè àlbum del grup: Dar-
le la vuelta. La banda de Montcada i Rei-
xac presenta en aquest disc una desena
de cançons, entre les quals hi ha col·la-
boracions amb artistes d’estils similars,
com El Kanka o Arnau Griso. En menys de
48 hores, l’àlbum ja havia aconseguit su-
perar els quatre milions de reproduccions.

Música

El 1969 es va celebrar un dels judicis més
populars de la història dels Estats Units.
Es jutjava set activistes pacifistes acusats
de conspirar en contra de la seguretat na-
cional, fet que despertaria diverses pro-
testes socials. Aaron Sorkin, creador d’El
ala oeste de la Casa Blanca, ha tornat a
convèncer públic i crítica amb El juicio de
los 7 de Chicago, estrenada a Netflix.

Pelis i sèries

El juicio de los 7 de Chicago
Aaron Sorkin

Darle la vuelta
La Pegatina

No em sents
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull l’exposició

‘Nalini Malani. No em sents’  fins al 29 de novembre. En
aquesta mostra, l’artista índia Nalini Malani, guardonada
amb el Premi Joan Miró 2019, presenta una selecció d’o-

bres de tota la seva trajectòria artística, marcada pel
pensament feminista i la denúncia i condemna de la

violència. Les obres de Malani evoquen la vulnerabilitat i
la precarietat de l’existència humana amb una iconogra-
fia personal que beu de mitologies antigues i universals,

amb la justícia social, feminista i ecològica al centre.

Periodista, presentadora de televisió, escriptora i tam-
bé actriu. Tot això és Sandra Barneda (Barcelona,

1975), llicenciada en Periodisme per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i diplomada en Teatre pel

Col·legi de Teatre de Barcelona. Tot i que els últims
anys s’ha convertit en una de les presentadores de re-
ferència dels formats d’entreteniment de Telecinco, al

llarg de les seves dues dècades de carrera professio-
nal ha treballat a programes i mitjans molt diversos,

sobretot de televisió i ràdio. Actualment, està en boca
de tothom per dues qüestions ben diferents: d’una

banda, presenta el reality show de moda a Telecinco,
La isla de las tentaciones; de l’altra, ha estat la finalista

del Premi Planeta 2020 amb la novel·la Un océano
para llegar a ti. Aquesta dualitat ha obert un debat en-
tre els que la critiquen i els que defensen que les dues
facetes professionals són perfectament compatibles:

es pot presentar un reality i ser bona escriptora. 

S A N D R A  B A R N E D A

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser periodista i presentadora de TV
Presenta ‘La isla de las tentaciones’ a Telecinco

Famosos

Quedar finalista al Premi Planeta 2020
Amb la novel·la ‘Un océano para llegar a ti’

Moltes crítiques, però molt més suport
Alguns qüestionen que presenti un reality i guanyi el Planeta

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia | Torchlight III
La sèrie Torchlight ja té tercera entrega, un nou videojoc de rol i d’acció 

multijugador. Disponible per a Play Station 4, Switch, PC i Xbox One. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

LLUM

És molt important mantenir-se actiu i fer exercici físic 
preferiblement a l’exterior durant les hores de llum natural

ABANS DE DORMIR

ACTIVITAT

OCI I DIETA

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

i SALUT

Tot i que la Comissió Europea es va proposar fa dos anys
que el darrer canvi d’hora es fes el 2019, la realitat és que
tindrem canvis d’hora, com a mínim, fins al 2021. Així,

aquest octubre ens hem de tornar a adaptar a l’horari d’hi-
vern, acostumant-nos a veure com el sol surt i es pon una hora
abans, comptant amb menys hores de llum natural a la tarda.
Si bé no es tracta d’una diferència dràstica, el nostre cos nota
el canvi d’hora com si es tractés d’una mena de ‘jet-lag’ lleu,
però triga molt poc a acostumar-s’hi. En el cas d’alguns col·lec-
tius, com els nadons lactants o la gent gran, el temps d’adap-
tació és una mica més llarg. Per a tots els casos, els professors
de la UOC Marta Calderero i Diego Redolar fan un seguit de re-
comanacions per adaptar-se millor i més ràpidament al nou
horari. Cal aprofitar les hores de llum natural, intentant que
ens toqui el sol a l’aire lliure o, si no es pot, a prop d’una fines-
tra. També s’ha de fer exercici físic i mantenir-se actiu durant el
dia, mentre que, unes hores abans d’anar a dormir, cal fer acti-
vitats relaxants i evitar les pantalles. Com sempre, l’oci amb la
família i amics i una bona alimentació també són clau.

Adaptar-se a l’horari d’hivern

S’han d’aprofitar les hores de llum natural, intentant que ens 
toqui el sol a l’aire lliure o, si no es pot, a través d’una finestra

Les claus

Cal evitar l’exposició a les pantalles i optar per 
activitats relaxants abans d’anar a dormir

Els experts recorden la importància de seguir una dieta 
saludable i de gaudir del temps d’oci en família i amb amics
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