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SALUT4El ritme de vacunació ja
ha agafat velocitat de creuer.
Des de la primera dosi que es va
injectar a una dona resident en
un geriàtric de l’Hospitalet fins
avui, el sistema de salut pública
català ja ha posat més de 8 mi-
lions de dosis. Una fita que, com
remarca la secretària de Salut Pú-
blica del Departament de Salut
de la Generalitat, Carmen Cabe-
zas, s’ha pogut aconseguir “grà-
cies a l’esforç i el treball ingent”
de tots els professionals i treba-
lladors que estan implicats en el
procés de vacunació. 

Això fa referència des de les
infermeres encarregades de po-
sar les injeccions fins als res-
ponsables d’administració i d’in-
formàtica que s’encarreguen
que tot el sistema rutlli i flueixi
en tot moment, o els de logísti-
ca i transport, que s’encarreguen

de portar totes les dosis de va-
cuna necessàries a tots els punts
de vacunació del país perquè to-
thom pugui rebre la seva dosi
quan i on toca.

Un engranatge ben greixat
que ha permès que, fins ara, ja
s’hagin administrat més del 90%
de dosis de les diferents vacunes
comprades per les institucions
europees i entregades per l’Estat,
que és el responsable de repartir-
les per tot el territori.

ADAPTAR-SE A LA SITUACIÓ
El procés de vacunació funciona
correctament i un dels motius és
que s’adapta a les necessitats
que hi ha en cada moment. Per
exemple, a principis d’estiu es va
obrir la vacunació als menors de
30 anys, cobrint totes les edats a
partir dels majors de 16.

Això va fer que el sistema

apostés per prioritzar les pri-
meres dosis perquè més ciuta-
dans i ciutadanes tinguessin la
primera fase de la protecció que
proporciona la vacuna. Aquesta
aposta va permetre que, a mit-
jans de juliol, un terç de la po-
blació d’entre 20 i 39 anys hagués

rebut la primera dosi. Com a
mínim, un de cada tres joves ja
tenia una injecció posada, incre-
mentant la protecció d’aquest
col·lectiu.

En canvi, des de llavors s’ha
prioritzat la injecció de segones

dosi entre els majors de 30 anys,
per finalitzar el seu procés de va-
cunació i garantir la seva immu-
nització durant l’estiu.

Per altra banda, per exem-
ple, també s’ha apostat per im-
pulsar la vacunació dels moni-
tors i monitores de lleure in-
fantil i juvenil d’estiu, un dels
sectors més exposats per la
interacció i el contacte directe
amb els infants. D’aquesta ma-
nera, s’ha seguit l’aposta que es
va fer en el seu moment amb la
vacunació dels mestres i pro-
fessors, inclosos en els dife-
rents col·lectius de risc.

VACUNACIÓ INTERNACIONAL
El Departament de Salut i el
d’Acció Exterior i Govern Obert
també han posat en marxa el
sistema per vacunar els catalans
que viuen a l’exterior. Per fer-ho,

els residents han d’estar inscrits
al Registre de catalans a l’exterior
i han de tenir la targeta sanitària
individual. Un cop fet aquest
pas, ja podran demanar cita per
vacunar-se als diferents punts
de vacunació que hi ha al país. Si
es vacunen aquí, també hauran
d’estar a Catalunya quan els toqui
rebre la segona dosi per comple-
tar la pauta de vacunació al país.

La Unió Europea és una de
les regions on la vacunació avan-
ça a més bon ritme. Més de la
meitat de la població adulta ja ha
rebut la pauta completa, siguin
dues dosis o una si s’han punxat
la Janssen. La xifra s’enfila per
sobre del 67% si només es té en
compte la primera dosi i, dins
dels Estats membres, Espanya és
un dels capdavanters, amb més
d’un 61% de persones adultes
amb la pauta completa.

Mésde 8milions de vacunes
» El ritme de vacunació assoleix velocitat de creuer i ja s’han injectat més de vuit milions de dosis
» Els responsables ho atribueixen a “l’esforç i el treball ingent” de tots els professionals de Salut

Ja s’han injectat més del 90% de dosis rebudes des de l’inici del procés de vacunació. Foto: Anna Ferràs/ACN

Salut i Acció Exterior
han posat en marxa el
sistema per vacunar els
residents a l’estranger



| 4

Agost 2021líniasants.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

Estratègia digital: Anna Corbatera

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),

Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme),

Olga García (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet

i Baix Llo bregat), Alba Losada (Barcelona),

Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports

i Xarxes)

Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Dipòsit Legal: B 10856-2003

ESCUT SOCIAL4La crisi social
i econòmica que ha desencade-
nat la pandèmia provocarà un
augment de la pobresa i les
desigualtats que afectaran nous
perfils. Des del departament
de Drets Socials afirmen que per
combatre aquesta situació cal
tenir en compte que la pobresa
és “un problema multifacto-
rial” que s’ha d’afrontar buscant
“l’equilibri entre les estratègies
de caràcter estructural”, però
aplicant també “intervencions
més transversals i proactives”.

La consellera de Drets So-
cials, Violant Cervera, explica
què representa aquest canvi a
l’hora d’enfocar els reptes de l’a-

tenció social que afronta el Go-
vern. Considera que s’ha d’a-
postar per treballar “sobre un
model que tingui com a objec-
tius prioritaris la lluita contra la
desigualtat social, la igualtat
d’oportunitats, els drets i la
dignitat de la persona al llarg de
la seva vida”. Per això afirma
que “per aconseguir aquest pro-
pòsit és necessari reorientar
les polítiques públiques, tradi-
cionalment segmentades des
d’un punt de vista temàtic i
sectorial, cap a un enfocament
més transversal, que posi la
persona al centre de les ac-
cions”. Un repte que exigeix
aplicar “accions coordinades

amb la resta d’agents impli-
cats”, sobretot les entitats i les
administracions locals.

Cervera remarca que “les
entitats del tercer sector social
són aliats estratègics en la llui-
ta contra la pobresa i per la in-
clusió social”, ja que coneixen de
primera mà els col·lectius més
desfavorits i les seves necessi-
tats. Per això és tan important
“la feina de col·laboració” que
existeix entre la Generalitat i les
entitats socials, “com la Taula
del Tercer Sector Social”, lli-
gams que contribueixen a mi-
llorar la qualitat de vida dels ca-
talans i les catalanes en situació
de més vulnerabilitat.

El departament de Drets Socials considera la pobresa “un problema multifactorial”. Foto: Eloi Tost/ACN

Contra la pobresa de la mà 
de les entitats del tercer sector
» El Govern aposta per aplicar “accions coordinades” amb les entitats

» L’objectiu és millorar la qualitat de vida dels més vulnerables

El Govern vetllarà per la salut
mental dels infants i joves

ESCUT SOCIAL4Els efectes de la
crisi social i econòmica que ha
desencadenat la pandèmia de la
Covid-19 també es noten entre
els infants i adolescents. Gaire-
bé s’han duplicat les urgències
per salut mental en adolescents
a l’hospital Sant Joan de Déu du-
rant el primer trimestre de l’any
i les dades recollides per Codi
Risc Suïcidi destaquen que els
intents de suïcidi entre infants i
joves van augmentar un 27% du-
rant el 2020.

Davant d’aquesta situació,
l’ACN detalla que l’Observatori
dels Drets de la Infància de la Ge-
neralitat crearà un grup de treball

que es dedicarà específicament a
abordar la salut mental i asses-
sorarà el Govern sobre aquesta
matèria. A més, el departament
de Drets Socials elaborarà con-
juntament amb el departament
de Salut un pla específic per
abordar la salut mental dels in-
fants i dels adolescents.

Per a la consellera de Drets
Socials, Violant Cervera, l’incre-
ment de famílies en situació de
pobresa i risc d’exclusió social
provoca que infants, adolescents
i joves passin a ser els grups de
població “més afectats per les
conseqüències” de la crisi des-
encadenada per la pandèmia.

HABITATGE4Quintuplicar el
pressupost de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya. Aquest
és l’objectiu de la consellera de
Drets Socials, Violant Cervera,
passant dels 200 milions d’euros
actuals als 1.000 milions el 2022.
Amb aquesta mesura, el depar-
tament vol aconseguir arribar als
5.000 nous pisos de lloguer so-
cial, com a mínim, 3.000 dels
quals de la Sareb, el banc dolent.

Així ho va explicar Cervera en
la primera compareixença que va
fer davant la comissió de drets
socials del Parlament. Tal com
recull l’ACN, la consellera tam-

bé va explicar que vol impulsar
un nou Pacte Nacional per l’Ha-
bitatge que permeti consolidar
l’habitatge com un dret subjec-
tiu. D’aquesta manera es vol ga-
rantir que qualsevol ciutadà que
compleix els requisits establerts
pugui accedir a un pis social i
això no depengui de la disponi-
bilitat dels pressupostos.

Pel que fa a les noves promo-
cions d’habitatge públic impul-
sades per la Generalitat, tot i que
les obres no les acabi fent el De-
partament de Drets Socials, sí que
serà aquesta conselleria qui s’en-
carregarà de dissenyar les políti-

ques d’habitatge. També s’ocu-
parà de gestionar els 547 mi-
lions d’euros que arribaran dels
fons europeus Next Generation i
que serviran per rehabilitar ha-
bitatges. A més, també hi haurà
una partida de 160 milions d’eu-
ros més que anirà destinada a fer
obra nova per construir nous
blocs de pisos de lloguer social.

A més, des de Drets Socials es
vol personalitzar i fer més flexi-
ble l’atenció a les persones grans,
dependents i amb problemes
de salut mental i addiccions,
per adequar-se més i tractar
millor les seves necessitats.

S’abordarà específicament la salut mental. Foto: Eli Don/ACN

1.000milions depressupost

#AmuntBCN

Es vol quintuplicar el pressupost de l’Agència de l’Habitatge. Foto: ACN
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MOBILITAT4El nombre de per-
sones que cada dia fan servir el
transport públic a Barcelona i
l’àrea metropolitana ha caigut
força d’ençà que va començar la
pandèmia. Mentre que l’oferta es
manté pràcticament igual que
abans de l’arribada del coronavi-
rus, la demanda actual equival
aproximadament al 68% de les
dades del 2019. L’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM)
està disposada a revertir la situa-
ció i recuperar el volum d’usuaris
de fa un any i cinc mesos.

Per aconseguir-ho, ha fet un
taller d’estratègies postcovid, del
qual han sortit diverses iniciatives
per tornar a guanyar-se la con-
fiança dels usuaris. La majoria d’a-
questes estratègies representen
una “despesa econòmica assu-
mible”, segons l’ATM. A més, per
fer front a qualsevol possible al-
teració en la mobilitat causada per
la pandèmia, l’ATM ha constituït
un grup d’emergències.

A MÉS LLARG TERMINI
D’altra banda, el Consell de Mo-
bilitat de l’ATM ha aprovat defi-

nitivament el Pla Director de
Mobilitat (PDM) 2020-2025,
que ja ha permès posar en mar-
xa algunes mesures, i ho té tot a
punt per a l’aprovació definitiva
del Pla Director d’Infraestruc-
tures (PDI) 2021-2030. 

Entre els objectius d’aquest úl-
tim, hi ha l’increment de l’ús de
mitjans de transport més soste-
nibles i la reducció de l’ús del ve-
hicle privat en un 6,5%. El PDI
també es proposa apostar per la

integració dels sistemes de trans-
port públic, creant 44 aparca-
ments i gairebé 10.000 noves
places per facilitar i fomentar la in-
termodalitat. Altres objectius són
reduir l’emissió de contaminants
i minimitzar el consum d’energia
i combustibles fòssils, mitjan-
çant l’electrificació de més de
500 línies d’autobús. 

La inversió total prevista al
PDI és de 15.700 milions d’euros,
entre els governs català i espanyol.

L’ATM vol guanyar-se de nou la confiança dels usuaris. Foto: Ajuntament

Objectiu: recuperar el volum
d’usuaris del transport públic
» La pandèmia ha fet caure la demanda del transport públic
» L’ATM impulsa accions a curt i llarg termini per revertir-ho

El nou Bus Turístic:
descentralitzat i sostenible

MOBILITAT4El Bus Turístic s’ha
tornat a posar en marxa aquest
estiu després d’un any d’aturada
per la pandèmia. Els responsa-
bles de la gestió d’aquest servei
han aprofitat la pausa per mi-
llorar-lo amb diverses novetats. 

Un dels canvis més relle-
vants és que s’han incorporat
nous punts d’interès a les rutes
del Bus Turístic: els barris de
Sant Antoni i el Poblenou i la
zona de la plaça de les Glòries.
Aquesta novetat respon a l’ob-
jectiu de “reduir la pressió tu-
rística a la plaça Catalunya i el
centre històric de la ciutat”,
diuen des de l’Ajuntament.

A més de descentralitzat, el

nou Bus Turístic també és més
eficient. En aquest sentit, s’ha
acordat la reducció de la seva fre-
qüència de pas per garantir-ne
una major ocupació, així com la
modificació del seu sistema ta-
rifari, passant de la tarifa d’un o
dos dies naturals a la de 24 o 48
hores a comptar des del moment
de la validació del tiquet. 

Quant a la sostenibilitat del
servei, s’ha apostat per fomentar
l’ús del transport públic en les vi-
sites, acostant les rutes a esta-
cions com les de Sants o la Sa-
grera. Per últim, hi ha el com-
promís que els nous vehicles
que s’incorporin a la flota siguin
menys contaminants.

MOBILITAT4El Bicibox, el sis-
tema segur i gratuït per aparcar
bicicletes, ha arribat recentment
al metro de Barcelona. Concre-
tament, s’ha instal·lat a l’estació
del Parc Logístic (L9 Sud) de la
Zona Franca, on compta amb 32
places a doble nivell. 

La finalitat d’aquest servei és
fomentar la intermodalitat en-
tre el transport públic i les bici-
cletes; és a dir, facilitar que els
usuaris del metro puguin acce-
dir a les estacions en bici sense
necessitat de carregar-la amunt
i avall tot el dia.

Més enllà d’una qüestió de
comoditat per als usuaris, la
implantació del Bicibox és un
pas més en el camí cap a una
mobilitat més neta i sosteni-
ble, que passa necessàriament
per un canvi d’hàbits de la ciu-
tadania. En el cas del de la Zona
Franca, s’afavoreixen els des-
plaçaments sostenibles d’últim
quilòmetre en aquest polígon in-
dustrial i es dissuadeix de l’ús del
vehicle privat.

De moment, el servei ha
arribat a dues estacions de la
xarxa de metro, la del Parc Lo-

gístic i la de Badalona Pompeu
Fabra, però es preveu que en els
pròxims mesos ja siguin cinc les
parades amb Bicibox.

FÀCIL I SEGUR
El Bicibox, que té els mateixos
horaris que el metro, consta
d’uns espais rectangulars tancats
que només es poden obrir amb
la targeta magnètica que ad-
quireixen els usuaris en donar-
se d’alta del servei. A més, dis-
posa d’un punt de manteniment
amb eines per arreglar la bici-
cleta en cas que sigui necessari.

El servei ha tornat a funcionar aquest estiu després d’un any. Foto: Ajuntament

El Bicibox arriba almetro

#AmuntBCN

S’ha instal·lat a l’estació del Parc Logístic de la Zona Franca. Foto: Ajuntament
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ECONOMIA4La Generalitat es
prepara per impulsar els projec-
tes candidats als fons europeus
Next Generation. El Govern català
ja ha posat en marxa dues co-
missions per coordinar totes les
propostes que optaran a rebre
aquestes ajudes creades per la
Unió Europea amb l’objectiu de
contribuir a fer front als efectes
econòmics i socials derivats de la
pandèmia del coronavirus.

Aquests dos nous òrgans de
gestió són una Comissió Interde-
partamental, que estarà encap-
çalada pel president Pere Arago-
nès i comptarà amb la participa-
ció de tots els consellers, i una Co-
missió Tècnica, presidida pel se-
cretari general d’Economia i Hi-
senda, Jordi Cabrafiga. La primera
s’encarregarà principalment de
planificar, prioritzar i fer segui-
ment dels projectes seleccionats,
que podran ser finançats amb
una part dels 750.000 milions que
ha posat a disposició dels països
membres la Unió Europea. Per la
seva banda, la segona tindrà una
funció més tècnica –com bé indi-
ca el seu nom–i servirà de suport

per a la Comissió Interdeparta-
mental. En aquest sentit, els mem-
bres d’aquest òrgan assistencial se-
ran els encarregats d’identificar els
programes, les inversions i els
grans projectes que són suscepti-
bles de rebre el finançament.

En un període màxim de tres
mesos es constituirà una tercera
comissió per fer el seguiment i l’a-
valuació de les propostes selec-
cionades i que comptarà també
amb representació dels governs

locals i del Consell del Diàleg So-
cial de Catalunya.

Entre les iniciatives impulsa-
des des de l'àrea metropolitana
que opten a rebre finançament
d’aquests fons europeus destaca el
projecte del Hub Internacional de
Coneixement per al Desenvolu-
pament Sostenible i la Pau a les
icòniques Tres Xemeneies de Sant
Adrià de Besòs o el futur clúster
biomèdic compartit entre l’Hos-
pitalet i Esplugues de Llobregat.

El ‘hub’ a les Tres Xemeneies és un dels projectes que opta als fons. Foto: ACN

Nou impuls per als projectes
que optaran a fons europeus

» La Generalitat crea dues comissions per coordinar les propostes
» Els Fons Next Generation repartiran un total de 750.000 milions

La Generalitat amplia la línia
de préstecs per la pandèmia
ECONOMIA4Llum verda a l’am-
pliació de la línia de préstecs que
va impulsar la Generalitat per
combatre els efectes derivats de
la pandèmia del coronavirus.
Aquest recurs de finança-
ment –batejat amb el nom d’ICF
Crèdit Covid 19– es va crear l’a-
bril del 2020 amb l’objectiu de
donar resposta a les noves ne-
cessitats que han hagut d’a-
frontar els autònoms, les pimes
i les empreses catalanes.

Amb l’ampliació acordada
pel Govern català el passat juliol,
la línia de préstecs es converteix
també en un instrument per fi-
nançar projectes d’inversió que
vagin encaminats a la recon-

versió d’empreses catalanes en
àmbits com la sostenibilitat, el
medi ambient, la innovació o la
digitalització de l’economia. En
aquest sentit, la Generalitat tam-
bé ha apostat per millorar les
condicions del recurs, allargant
el termini de tornada dels crèdits
de cinc a deu anys i ampliant la
carència fins a un màxim de
dos anys. Aquestes modifica-
cions també estaran disponi-
bles per a totes aquelles com-
panyies i autònoms que ja siguin
beneficiaris d’un préstec ICF
Crèdit Covid 19, de manera que
es podrà pactar un refinança-
ment  d’operacions vigents per
adaptar-les als nous canvis.

ECONOMIA4El Port de Bar-
celona va registrar un “rècord
històric” pel que fa al trànsit de
contenidors durant el primer se-
mestre del 2021. Segons les xi-
fres facilitades pel recinte por-
tuari, en els primers mesos de
l’any van augmentar un 31% el
nombre de contenidors tras-
lladats respecte de les dades
registrades en el mateix perío-
de del 2020 –any marcat per la
pandèmia– i un 4,9% més res-
pecte del 2019. En total, es van
moure al Port de Barcelona
32,7 milions de tones, un 16,8%

més que el 2020 però encara un
4,9% per sota dels nivells pre-
pandèmia del 2019.

Malgrat les bones xifres pel
que fa al trànsit de conteni-
dors,  el Port sí que ha patit una
davallada important de passat-
gers, ja que en els primers sis
mesos de l’any només se n'han
rebut 2.800, gairebé un 99%
menys que fa dos anys. Per po-
sar en context aquestes dades
s’ha de tenir en compte que el
primer creuer que va arribar a
Barcelona després que s’obrís
l’activitat als ports ho va fer el

26 de juny. Menys dràstiques
són les dades quant als viatgers
de ferri, que van patir un des-
cens del 59,6% i que es van veu-
re afavorides per la recuperació
del trànsit amb les Illes Balears.

Amb tot, el president del
Port de Barcelona, Damià Cal-
vet, apunta que la previsió és
que la infraestructura aculli
entre 75 i 100 escales de
creuers i uns 200.000 viat-
gers fins a final d'any, una es-
timació optimista que confia
que es pugui ratificar de ma-
nera “progressiva i segura”.

Dos treballadors d’un restaurant amb mascareta. Foto: Gerard Vilà /ACN

Rècordhistòricde trànsit alPort

#AmuntBCN

Un vaixell amb contenidors atracat al port barceloní. Foto: Port de Barcelona
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TREBALL4“Barcelona té un ho-
ritzó clar: volem ser una ciutat
amb més oportunitats per a tot-
hom”. Són paraules del primer
tinent d’alcaldia d’Economia,
Treball, Competitivitat i Hisen-
da i president de Barcelona Ac-
tiva, Jaume Collboni. Les va
pronunciar després de la darre-
ra reunió entre l’Ajuntament i els
agents socials i econòmics de la
ciutat per traçar els objectius i les
línies d’actuació fins a l’any 2030
d’un nou acord de ciutat per
l’ocupació de qualitat.

Aquest acord ha de definir un
full de ruta per als pròxims deu
anys en matèria d’ocupació, in-
cloent-hi perspectives de trans-
formació social, sostenibilitat,
innovació i abordatge de les de-
sigualtats socials que compli-
quen l’accés al mercat laboral.
Per assolir els objectius, es pro-
mourà la implicació de tots els
agents socioeconòmics i la co-
ordinació entre les diferents

àrees i districtes municipals.
També es revisarà el sistema de
polítiques actives d’ocupació per
millorar-ne l’eficàcia i l’impacte.

L’ATUR VA A LA BAIXA
Des de l’Ajuntament destaquen
que, malgrat la pandèmia, l’atur
a la ciutat va de baixada. A mit-
jans de juliol hi havia 85.000
aturats, lluny dels 96.000 que hi
havia el març passat. A més, la

reducció mensual de l’atur que
es va produir el mes de juny,
d’un 7,7%, és la caiguda més
gran assolida en un sol mes
des de l’any 2006.

En aquest sentit, el consisto-
ri insisteix que “la lluita contra la
desocupació i la precarietat és
una prioritat absoluta del govern
municipal” i recorda que, en els
últims anys, ja s’han fet moltes
accions en aquesta línia.

La ciutat està veient una millora en les xifres de l’atur. Foto: Albert Cadanet/ACN

Per un nou acord de ciutat que
fomenti l’ocupació de qualitat
» El pacte definirà el full de ruta en matèria d’ocupació fins al 2030
» Jaume Collboni: “Volem ser una ciutat amb més oportunitats”

Comerç, restauració i turisme: 
‘ReActivem Barcelona’

AJUTS4Un fons extraordina-
ri de vint milions d’euros per
donar suport als sectors eco-
nòmics que més han patit les
conseqüències de la Covid-19:
això és ‘ReActivem Barcelo-
na’, un recurs que ha de donar
un respir al comerç, la restau-
ració i el turisme.

Es tracta d’uns ajuts –que
oscil·len entre els 1.000 i els
4.900 euros– als quals han po-
gut optar els comerços, els locals
de restauració i d’oci nocturn i
els allotjaments turístics que
hagin fet o tinguin previst fer in-
tervencions de millora als seus
establiments des de la declara-
ció de l’estat d’alarma fins al 31
de desembre de 2021. Concre-
tament, les millores poden ser

de cinc tipus: millores generals
de les instal·lacions, adaptació
al context sanitari (instal·lació
de mampares o modificació de
sistemes de ventilació, per ex-
emple), millores de digitalitza-
ció, millores d’accessibilitat o
millores en l’eficiència energè-
tica i sostenibilitat.

Aquest fons –que forma part
de l’acord pressupostari del go-
vern municipal amb el grup
d’ERC per a aquest 2021– vol
ser una injecció per estimular
l’economia local. Així doncs,
‘ReActivem Barcelona’ ha de
servir per evitar el tancament de
negocis, promoure la reobertu-
ra dels que ja han hagut de
tancar per la pandèmia i gene-
rar nous llocs de treball. 

El Cibernàrium de Nou Barris:
combatent la bretxa digital

DIGITALITZACIÓ4L’eina més útil
per lluitar contra la bretxa digital
és la formació. Des de Barcelona
Activa ho tenen clar i, per això,
han posat en marxa el nou Ci-
bernàrium de Nou Barris, que
ofereix, juntament amb el Ci-
bernàrium del 22@, un programa
regular amb més de 360 activitats
formatives. L’equipament, situat
al Parc Tecnològic de Barcelona
Activa, compta amb cinc aules
equipades tecnològicament per
formar simultàniament més d’un
centenar de persones.

El Cibernàrium de Nou Bar-

ris ofereix formació presencial,
que va començar aquest juliol i
s’ampliarà el mes de setembre,
però també té cursos en línia.
L’espai està obert els dies labo-
rables des de les nou del matí
fins a les vuit del vespre, i ofereix
tant formació tecnològica bàsi-
ca com especialitzada en ses-
sions de matí i de tarda.

Aquesta formació és total-
ment pràctica, de curta durada,
personalitzada i amb tutories per
garantir l’accés a l’aprenentatge
dels col·lectius que normalment
ho tenen més difícil.

BCNMarket, la botiga en línia
per impulsar el petit comerç
COMERÇ4Comprar al petit co-
merç sense sortir de casa serà
possible a partir de setembre
gràcies a BCNMarket, la botiga
en línia oficial per a tots els ne-
gocis de Barcelona. L’han im-
pulsat l’Ajuntament i Barna-
com, amb el desenvolupament
tècnic de Tiendeo i Manzaning,
per tal de donar una empenta al
comerç de proximitat.

Aquesta eina digital perme-
trà que les botigues publiquin i
venguin per internet els seus
productes i serveis, i alhora ga-
rantirà que no es perdi la relació
propera entre professional i
client que caracteritza el comerç
presencial de la ciutat. 

Per adaptar-se a la situació i
preferències de cada comerciant
i cada consumidor, BCNMarket
donarà diverses opcions. Podrà
funcionar com a aparador dels
productes de l’establiment i per-
metre fer comandes a través de
WhatsApp, però també com a
espai on reservar productes per
després pagar-los i recollir-los a
la botiga, o bé pagar-los online i
igualment passar-los a recollir fí-
sicament. També oferirà envia-
ments a domicili. Per als co-
merços que ja tinguin pàgina
web, BCNMarket podrà esdeve-
nir un directori de productes
enllaçats al web en qüestió per
tal que aquest guanyi visites.

La restauració, un dels sectors que més ha patit la pandèmia. Foto: Ajuntament

La presentació. Foto: Ajuntament
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Notable alt per a les escoles
bressol i les de música

ENSENYAMENT4Un 8,7 i un 8,1
sobre 10. Aquestes són les notes
que els usuaris posen a les esco-
les bressol i a les de música, res-
pectivament. Així s’ha conclòs a
les trobades en línia dels Cercles
de Comparació Intermunicipal
(CCI), organitzades per la Dipu-
tació de Barcelona. Unes reu-
nions anuals en què els centres
comparteixen experiències i opi-
nions per valorar el curs i plan-
tejar com ha de ser el següent.
Però enguany, com no podia ser
d’una altra manera, tot ha girat al
voltant de la Covid-19. 

D’una banda, la trobada dels
centres de preescolar es va cen-
trar en aspectes com la neteja i la

higiene de les escoles o la gestió
emocional de la pandèmia amb
les famílies, entre altres. Una
reunió que va acabar amb nota
mitjana del curs d’un 8,7, tenint
en compte que, tot i el descens de
la natalitat, l’ocupació d’aquests
centres és d’un 91%.

Mentrestant, la trobada de
les escoles de música va girar, so-
bretot, al voltant de la importàn-
cia de fer les classes presencials.
Precisament per això, perquè la
pandèmia ho ha impedit, la nota
va quedar un pèl més baixa, en un
8,1. Un notable alt que remarca
la feina d’ambdós tipus de cen-
tres, tot i les dificultats que els ha
posat la situació epidemiològica. 

ENSENYAMENT4Aquest ha estat
“el curs de les primeres vegades”.
Així és com l’ha definit el conse-
ller d’Educació, Josep Gonzàlez-
Cambray. I és que ha estat la pri-
mera vegada en moltes coses: en
establir torns a les entrades i
sortides de l’escola, en prendre’s
la temperatura cada dia o en fer
de la mascareta un hàbit. Unes
mesures amb les quals alumnes
i docents han hagut d’aprendre a
conviure i que s’han convertit
en rutinàries, al llarg d’un curs
que, tot i ser extraordinari, ha aca-
bat amb un balanç positiu. 

“El sistema educatiu català
ha estat a l’altura. Hem tingut les
escoles obertes tot els dies de
l’any”, deia el conseller en la
seva visita a l’Institut Escola Ei-
xample, a finals de curs. Una
aposta que, tot i les incerteses ge-
nerades per la pandèmia, era ne-
cessària perquè “només la pre-
sencialitat garanteix igualtat d'o-
portunitats”, afegia Gonzàlez-
Cambray. Però aquesta decisió
ha suposat que la Covid-19 tam-
bé s’hagi fet un lloc a les escoles,
on s’ha comportat com un reflex
d’allò que passava a fora. 

Si els casos de coronavirus
pujaven a la comunitat, als cen-
tres també. Per això, el moment
amb més grups confinats va ser

a l’octubre, amb la segona ona-
da. Però la incidència de la Co-
vid-19, segons mostren les dades
del Departament d’Educació, ha
estat baixa. I és que el dia del
curs que més casos positius hi
havia, el 31 d’octubre, un 95%
dels alumnes van seguir anant a
l’escola. Un pic que es va repetir
al gener, però que, des de llavors,
han anat decreixent pels efectes
de la vacunació.

De fet, un dels primers grups
a vacunar-se va ser el dels do-
cents. Per això ja hi ha “un 80%
del personal educatiu amb la pri-
mera dosi i un 60% amb la pau-

ta completa”, explicava el conse-
ller. Unes dades positives que mi-
lloraran més de cara al setembre,
quan s’espera “començar el curs
amb tots els professionals d'e-
ducació vacunats”, afegia. 

Però, després “d’un any molt
difícil” en què s’ha incrementat el
pressupost del Departament amb
612 milions d'euros per adaptar
els centres a la pandèmia, s’ha
comprovat que les escoles “no
funcionen com a amplificadors del
virus”, deia el conseller. Per això,
de cara al curs que ve cal ser “ca-
paços d’aplicar tot el que ens ha
ensenyat la Covid-19”, concloïa. 

Les classes, en grups reduïts i amb mascareta. Foto: Estefania Escolà / ACN

“Hem tingut les escoles
obertes tots els dies de l'any” 

Professora i dos infants a una escola bressol. Foto: Oriol Bosch / ACN
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Més de 1.000 professionals ja
s'han inscrit al Cens d'Artistes
CULTURA4Quants professio-
nals treballen en la cultura a Ca-
talunya? Aquesta era, fins ara,
una pregunta difícil de respon-
dre perquè no hi havia cap eina
que portés un recompte dels ar-
tistes que operen al territori ca-
talà. Però, recentment, s’ha cre-
at un mecanisme que resol
aquesta incògnita: el Cens d’Ar-
tistes de Catalunya.

Com qualsevol altre cens,
que registra les persones que
viuen en un lloc concret, aquest
registra aquells que es dediquen
a la cultura. Una xifra que, al ju-
liol, era de 1.091 artistes, des
d’actors o músics fins a pintors
i escultors. Una manera de ra-
diografiar el sector per facilitar

el següent pas: la creació de
l’Estatut de l’Artista. Un docu-
ment per definir estratègies, di-
rectius i accions concretes que
millorin les condicions profes-
sionals dels artistes i treballadors
de la cultura i les polítiques pú-
bliques adreçades al sector.

Però aquesta no és l’única ini-
ciativa cultural. El Departament
de Cultura i el Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts, crea-
dors del Cens d’Artistes, també
estan treballant en la creació
del cens de tècnics i gestors cul-
turals i en el de les entitats, ins-
titucions i empreses de la cultu-
ra. Per donar-los a conèixer tots
tres, pròximament es faran actes
culturals arreu de Catalunya.

CULTURA4El sector de la cul-
tura rep una nova empenta en
forma de 6,2 milions d’euros.
Aquesta és la quantitat que  l’Ins-
titut Català de les Empreses Cul-
turals (ICEC) posa a disposició
de totes aquelles entitats i com-
panyies dedicades a la cultura
que vulguin un préstec per im-
pulsar nous projectes o bé per
mantenir-ne d’altres que s’han
vist afectats per la Covid-19.

Aquests préstecs, que es po-
dran demanar fins al 21 d’octu-
bre, es tiren endavant amb l’ob-
jectiu de facilitar l’activitat al
món de la cultura, que ha estat
un dels sectors més colpejats
per la pandèmia. Però les con-
dicions són diferents en cada cas.

Si els préstecs es destinen a
nous projectes i es demanen
amb la intenció de fer una in-
versió a llarg termini, es podrà
rebre fins a 1 milió d’euros, a re-
tornar en un període de fins a 10
anys. En canvi, si es demanen di-
ners també per a nous projectes,
però es destinen a necessitats
puntuals, es rebran fins a
600.000 euros, amb un termini
de retorn de fins a 5 anys. 

Mentrestant, aquells qui vul-
guin demanar diners per recu-
perar-se dels efectes de la Covid-
19, hauran d’acollir-se a les con-

dicions que ja el març del 2020,
amb l’inici de la pandèmia, avan-
çava l’Institut Català de Finan-
ces: demanar préstecs d’entre
20.000 i 300.000 euros.

Tres vies diferents per de-
manar uns diners que provenen
d’un mateix fons, el del Depar-
tament de Cultura, i que se su-
men als 12 milions d’euros de
préstecs que es van concedir
l’any passat. I és que la intenció
del departament no és una altra
que facilitar al món de la cultu-
ra l’accés als crèdits. És per això

pel que en cap de les formes de
préstec els interessos superen el
3,95% i pel que el mateix de-
partament assumeix el 80% del
risc de les operacions. 

Una notícia que el sector ce-
lebra i que, tot i suposar un llarg
procés de tràmits i documenta-
ció, l’ajudarà a tirar endavant la
producció, distribució, comer-
cialització i exhibició de béns i
serveis culturals. A més, tot el
procés es podrà fer en línia, per
facilitar la feina i gestionar els
préstecs com més aviat millor. 

El Palau de la Música durant un concert. Foto: Carola López / ACN

6,2 milions d'euros per a
empreses i entitats culturals

Actors de l’obra ‘Gran reserva’, al Teatre Borràs. Foto: Pau Cortina / ACN
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