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Las farmacias hacen juegosmalabares para abastecerse de gel antiséptico,
el productomás demandado junto con alcohol, mascarillas y termómetros

Decirnoacienpersonasaldía

ROSAM. BOSCH
Barcelona

Hemos agotado el gel
antiséptico desde ha
ce una semana, tam
bién el alcohol de 70

grados;yahacemásdeunmesque
no tenemos mascarillas, y se ha
disparado la demanda de termó
metrosydeguantesdelátex”,rela
ta Eva Casellas, de la farmacia
Bellmunt, en la calle Aribau de
Barcelona.La expansióndel coro
navirushaprovocadoqueproduc
tos que se consumían esporádica
mente pasen a ser losmás deman
dados y lleguen en cuentagotas a
estos establecimientos. Los espe
culadores también hacen su agos
tocon lasventaspor internet.
Ante tal situación, la farmacéu

ticaEvaCasellasexplicaquecuan
do reciben existencias priorizan

su venta a las personas mayores,
las que están expuestas a más
complicaciones en el caso de que
secontagien.“Elpasadojuevesre
cibimos20botesdemedio litrode
gel y los guardamos para los más
vulnerables;hemoshechomáspe
didos,peronollegan, losdistribui
dores responden que no tienen
stock”, añade Eva Casellas, mien
tras entran y salen personas en
busca de estos artículos tan pre
ciados.
Enesta céntrica farmacia calcu

lan que cada día deben decir “no,
no tenemos” amásdeuncentenar
de ciudadanos. Para atender lo
mejor posible a su clientela han
decidido abrir una lista de espera
para el alcohol de 70 grados. De
hecho,ayerporlatardetambiénse
habían quedado sin el de 96 gra
dos.Conesteproductolimpianca
da dos por tres el mostrador y el

XAVI JURIO

Eva Casellas y su compañero atendiendo ayer a clientes preocupados por el coronavirus

terminalde las tarjetasdecrédito.
“En diez días hemos vendido el

triple de termómetros que duran
te un mes normal”, confirman
mientras un hombre solicita una
mascarilla para utilizar enunpró

ximo viaje a Bangladesh. En este
caso, afirma que la necesita para
protegersedelacontaminaciónen
su destino, no por el coronavirus.
De todas maneras, se va con las
manos vacías. Este es el producto
queprimeroseagotó.

Cerca, en la Diagonal, la farma
ciaSerraMandri esunentrar y sa
lir de gente ávida de gel y de alco
hol.Elmiércolesrecibieronunpe
dido con cien pequeños frascos
llegadosdeunproveedordeCáce
res que se les fueronde lasmanos.
Para poder atender la demanda,
han optado por fabricar directa
mente en su laboratorio deBarce
lona supropio líquido antiséptico,
explica el propietario, JoanMaria
SerraMandri,desoladoporlapro
liferación de especuladores on
line.
“Tenemos que ir buscando en

tre diferentes proveedores, el
martesrecibimosunpedidodege
lesdemedio litroque se acabódu
rante la mañana. Los fabricantes
nacionales no dan abasto; busca
mosproductosaunpreciorazona
ble”, explica Serra Mandri, quien
considera que aquí se debería se
guir el ejemplo de Francia, donde
se ha fijado un importe máximo
para los geles y el Gobierno se ha
quedado con todas las existencias
demascarillas para distribuirlas a
quienmás lasnecesita, enespecial
al sistemapúblicodesalud.
“¿Que cuánto han aumentado

lasventasdegel?Mucho,muchísi
mo, se podrían multiplicar por
cien”, calculaSerraMandri.Antes
delairrupcióndelcoronavirus,es
te producto se usaba ocasio
nalmente, sobre todo para los
viajes.
El consejo es que en casa se la

ven las manos con agua y jabón y
que la utilización de los geles hi
droalcohólicos se limitea lacalley
a los lugarespúblicos.
EvaCasellas apuntaqueante tal

escasez hay quien opta por elabo
rarsupropiogelabasedeglicerina
yalcohol,entreotrosingredientes.
Lasnoticiascadadíamásdesco

razonadoras alientan a la pobla
ción a proveerse de los remedios
más esenciales ante la impotencia
de los farmacéuticos cuando se
venobligadosadecir “no,no tene
mos”.c

“¿Que cuánto han
aumentado las ventas
de gel?Mucho,
muchísimo, se podrían
multiplicar por cien”

Nuevo intento
de timo
con falsos
médicos
FEDE CEDÓ Pineda deMar

LosMossoshandetectadoelse
gundo caso en dos días de esta
fadores que se hacen pasar por
médicos para entrar endomici
lios particulares con la excusa
de practicar la prueba del coro
navirus. Esta práctica se ha ex
tendidoaCatalunyadespuésde
que a comienzos de semana se
detectaran los primeros timos
en otras regiones de España. El
últimocasoconocido sehapro
ducido en Pineda de Mar (Ma
resme), donde dos falsos médi
cos vestidos con batas blancas
quisieron entrar en el piso de
una mujer con la excusa del
control para cobrar la supuesta
asistenciaorobarenlavivienda.
Lamujer lesadvirtiódequeavi
saríaalapolicíaylosladronesse
esfumaron del lugar. Anteayer,
trascendió un caso similar en
l’HospitaletdeLlobregat.c

JESÚS SANCHO
Barcelona

Uno de los iconos de la ciudad de
Barcelona, la Sagrada Família, cie
rra suspuertas apartirdeestevier
nes por el coronavirus. La basílica
tambiénparaliza las obrasde cons
trucción como medida preventiva
en respuesta a la propagación del
Covid19, según anunció ayer la
juntaconstructoradel templo.
Estadecisiónseextiendea laCa

sa Museu Gaudí del Park Güell y
tiene como objetivo proteger a los
visitantes, trabajadores y colabora
dores del tempodel riesgo de posi
blescontagios.Losresponsablesde
la basílica demomento nohan fija
do una fecha de reapertura y estu

diarán la situación de forma perió
dicaeinformarándelasnovedades.
Sí que semantienen los actos litúr
gicosdelospróximosdías,comolas
misas internacionales del sábado
por la tarde y del domingo por la
mañana, así como los oficios de Se
mana Santa. En este sentido, du
rante su celebración se adecuará el
espacio para aplicar las medidas
preventivaspertinentes.
El anuncio llegó después de que

laGeneralitat avanzara el cierre de
escuelas y universidades en Cata
lunya a este viernes. El templo ya
redujo desde este jueves su aforo a
unmáximo demil personas simul
táneamente siguiendo las indica
ciones de laGeneralitat para refor
zar las medidas de prevención del

coronavirus.Además,sehaacorda
do suspender el taller familiar de
SemanaSantaeneltemploprevisto
para28demarzoylasvisitasdidác
ticas programadas para los próxi
mosdías.Estasmedidasseadoptan
teniendoencuentalasindicaciones
del Departament d’Ensenyament,
que obliga a suspender actividades
educativas no lectivas realizadas
fuerade loscentrosescolares.
No serán lasúnicas afectaciones.

La iluminación de la fachada de la
Pasión, prevista del 2 al 5 de abril,
también ha quedado suspendida.
Tampoco se programarán los con
ciertos de Manos Unidas, el 27 de
marzo, y el de Semana Santa, el día
28, aplazados a la espera de una
nueva fecha. La SagradaFamília es

el monumento más visitado de la
ciudad con más de 4,5 millones de
visitantes al año. Está previsto que
las obras del edificio diseñado por
Antoni Gaudí acaben en el 2026, y
los trabajos tendrán un coste supe
rior a los 300 millones de euros.

Unavezconcluidos, lamayordelas
torres centrales tendrá una altura
máximade172metros.
También la casa Batlló anunció

ayerelcierretemporaldesus insta
laciones apartir de este lunes ypor
untiempo indefinido.c

LaSagradaFamília cierra sus puertas
y para las obras por el coronavirus

ÁNGEL GARCÍA / BLOOMBERG

Unos turistas conmascarillas ante el templo

Suspensión
de la Semana
del Consumo
Responsable
BARCELONA Redacción

Siguiendo las indicaciones de
las autoridades sanitarias con
relación al coronavirus, se ha
suspendidolaSemanadelCon
sumo Responsable que debía
comenzar hoy en Barcelona y
que había programado más de
un centenar de actividades. La
organización, tras lamentar las
molestias ocasionadas por esta
suspensión, asegura que cuan
do la situación lo permita estu
diará nuevas maneras de vol
veraprogramarbuenapartede
las actividadesprevistas.c
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Les restriccions de viatgers 
arriben a tots els ports
b El Govern 
prohibeix l’entrada 
de creuers a Espanya 
durant 14 dies

b Tampoc podran 
operar els ferris que 
connectaven la 
Península amb Itàlia

F
a uns dies va ser una na-
viliera, Costa Cruceros, 
la que voluntàriament 
va decidir suspendre les 

seves travessies pel Mediterrani. 
Ahir, dijous, va ser el Govern 
qui finalment va blindar tots els 
ports espanyols a aquest tipus 
de transport, alhora que prohi-
bia l’entrada a ferris de passat-
gers procedents d’Itàlia, per mi-
rar de frenar els potencials con-
tagis de coronavirus. 

La mesura, que entrava en vi-
gor a les 0.00 hores d’aquest di-
vendres fins a les 23.59 del 26 de 
març, corregeix el disbarat 
d’haver eliminat les conne-
xions aèries amb Itàlia mentre 
que els barcos de passatge conti-
nuaven recalant i s’havien con-
vertit en el transport alternatiu 
entre els dos països, amb gran 
demanda aquests últims dies. 

Cap creuer, sigui quina sigui 
la seva procedència, podrà ope-
rar als ports espanyols almenys 
durant dues setmanes. Perquè 
els barcos de creuer ara en ruta 
puguin desembarcar el seu pas-
satge, en aquest cas i excepcio-
nalment es permetrà l’entrada 
a qualsevol port espanyol fins a 
les 0.00 hores del 15 de març. 
Una mesura que implica que 

PATRICIA CASTÁN 
BARCELONA

 diversos creuers recalaran enca-
ra a Barcelona durant avui i 
demà dissabte. I no podran tor-
nar a embarcar.  

El Consell de Ministres ex-
traordinari també ha emfatit-
zat que aquesta mesura tem-
poral es podrà anar prorro-
gant per períodes de 14 dies, 
en funció de l’evolució que se-
gueixi la pandèmia. S’estima 
ara que la presència de Covid-
19 en un vaixell «tindria un 
impacte molt important tant 
en el passatge i la tripulació 
com en els serveis sanitaris de 
la localitat on atraqués». 

La prohibició no s’aplica a 
les naus de càrrega, ni amb fi-
nalitats humanitàries, ni als 
conductors de camions que 
arriben per mar. 

En paral·lel, altres compa-

nyies de creuer han restringit 
la seva activitat, cosa que 
també afectarà la capital ca-
talana. Princess Cruises ha 
suspès tots els seus itineraris 
durant 60 dies.  

La italiana MSC Cruceros ha-
via reajustat les seves rutes al 
matí, eliminant ports italians i 
algunes operatives dels seus 
barcos. Al rebre la notícia del 
tancament dels ports espanyols 
ahir a la nit, va haver de pren-
dre decisions dràstiques en ca-
sos com Barcelona, on es troba-
va atracat el MSC Grandiosa. Els 
passatgers que havien embar-
cat hores abans per iniciar les 
seves vacances van haver de de-
sembarcar precipitadament. 
L’enorme barco va salpar amb 
destinació a França i Itàlia, on 
només podrà deixar passatge. H

33 El creuer ‘MSC Grandiosa’, al mes de novembre al port de Barcelona.

JOAN CORTADELLAS

MARC VILA

a la veïna Vilanova del Camí, hi 
ha el tanatori, on es convida sub-
tilment a estalviar-se el condol 
en cas de tenir algun símptoma. 
Si és així, la funerària convida els 
sospitosos a «fer arribar les mos-
tres de condolença de manera 
telefònica o telemàtica» per un 
funeral sense coronavirus. H

L’OCI QUEDA 
SOTA MÍNIMS

J  La resolució de suspendre 
activitats recreatives per a més 
de 1.000 persones i reduir 
l’aforament de la resta a un terç a 
Catalunya ha deixat l’oferta d’oci 
sota mínims, ja que moltes sales 
no cobreixen despeses amb 
aquest percentatge i no obriran, 
segons la patronal Fecasarm. 
D’altres reduiran les plantilles.  

J  Bars i restaurants encara 
mantenen l’aforament, diu el Gremi 
de Restauració de Barcelona.  
Però el negoci cau en picat.

a Catalunya

reny estava ben abonat perquè 
fa dècades que convertim la 
por i el sofriment en dos dels 
temes centrals del nostre en-
treteniment. 

La perversitat del nostre 
model informatiu barreja, 
sense que els ciutadans pu-
guin diferenciar-los, veritats i 
mentides, precisions i aproxi-
macions, el que ve de fonts 
científicament contrastades i 
rumors inventats, publicitat i 
falsedats intencionades. L’espi-
ral és imparable. La crisi de cre-
dibilitat dels polítics els em-
peny ara a cedir tota l’autori-
tat en el món científic, però les 

gent és evitar els col·lapses sa-
nitaris i econòmics que es van 
creant. Veiem amb un altre ti-
pus d’enuig, polític, que els 
qui predicaven abaixar els im-
postos ens han deixat un sis-
tema de salut que no és prou 
bo. Ens esclata a la cara, per 
exemple, l’evidència que van 
anar massa lluny les irrespon-
sables retallades sanitàries de 
la nefasta parella que van 
constituir per a Catalunya el 
passiu Mariano Rajoy i el poc 
penedit Artur Mas. Quan torni 
la normalitat haurem de re-
parar la seva immensa i con-
taminant frivolitat. H

mesures que es van adoptant 
per rebaixar els efectes sanita-
ris, socials i econòmics de la 
pandèmia a la pràctica aca-
ben incrementant el temor. Els 
esforços per no desmarxar l’es-
tat d’alerta en molts casos són 
rebuts amb recels i protestes al 
mateix temps que, d’altra ban-
da, se’n demanen més. Crec 
que la pitjor mentida que ens 
estan inculcant és que això 
passarà aviat. Suspenen les 
classes i concentracions de 
gent només per un parell de 
setmanes per apaivagar-nos.  

Tocarà analitzar més enda-
vant el que ens passa. Ara l’ur-

Ens esclata a la cara 
l’evidència que  
les retallades sanitàries 
van anar massa lluny

AP / ÁLVARO BARRIENTOS
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ha optimisme més sò-
lid que el que neix del 
realisme. 

És hora de serrar 
les dents. De seguir a 
ulls clucs les recoma-
nacions de les autori-
tats sanitàries i confi-
ar-hi. De treure de la 
dieta informativa tot 
el que no vingui ava-
lat per la veu d’un ex-
pert i de deixar treba-
llar els governs en 
l’aplicació de les me-
sures sanitàries que 
considerin. Sense 
queixar-se i sense in-
tentar treure’n cap 
avantatge. 

I en el pla econò-
mic, a les mesures 
d’injecció de liquidi-
tat i relaxació del dè-
ficit anunciades per 
la UE, i al paquet 
d’iniciatives que 
l’Executiu espanyol 
ha posat sobre la tau-
la, se’ls ha d’exigir 
dues coses: que si-
guin només les pri-
meres de moltes més 
i que siguin efecti-
ves, no només uns ti-
tulars. 

Hi ha qui somia 
en un món sense avi-
ons, sense creuers, 
sense turisme, sense 
fàbriques i en què 
tots consumim pro-
ductes de proximi-
tat mentre disfru-
tem de temps lliure 
a mans plenes per-

què hem fet realitat una nova 
manera de treballar per a tota 
la humanitat. Hi ha qui fins i 
tot ho creu possible. Per 
aquests, efectivament, el co -
ronavirus és una oportunitat. 
Entre ells, molts poden omplir 
el cistell amb productes ecolò-
gics que costen més diners, te-
nen butlla per viatjar perquè 
per ells sí que resulta impres-
cindible fer-ho i, com que treba-
llen davant un ordinador, han 
arribat a la conclusió que els 
torns i la presència física als 
llocs de treball és una rèmora 
del passat. 

D’altres ens conformem amb 
menys. Que duri poc, que 
emmalalteixi com menys gent 
millor i que el mal econòmic si-
gui també el menor possible. 
Perquè una crisi, tinguin els 
 xinesos paraula o no per refe rir-
s’hi, és una crisi. I no porta res 
de bo. Això sí que ho vam apren-
dre del 2008 al 2014. H 
Periodista.

Hi ha qui somia  en 
un món millor després 
de l’epidèmia, com en 
un conte de la lletera

Els desafiaments del coronavirus

El sopar de duro de l’oportunitat

JOSEP 

Martí Blanch

S’
ha de prometre 
poc i bé. Si es tren-
ca aquest prin cipi 
s’aterra de morros 
contra els incom-

pliments que ningú, a excepció 
dels cínics, suporta de bon grat. 
En plena tempesta econòmica, i 
després d’aguantar-los durant 
quatre anys, el 2012 vaig prome-
tre que arribaria a les mans amb 
qui pronunciés davant meu la 
frase «en xinès, la paraula crisi no 
existeix, ells en diuen oportuni-
tat». Vaig incomplir la promesa, 
per descomptat. Primer, perquè 
era només una boutade. I segon, 
perquè de no fer-ho m’hauria 
passat el dia repartint i rebent 
mastegots. 

Així que no renovaré els vots 
de saltar a sobre de ningú ara 
que es comencen a multiplicar 
els paladins que veuen en el co-
ronavirus una oportunitat. 
Però contradir-los, això sí. Mi-
rin, no estem davant cap opor-
tunitat. Estem davant dos de-
sastres. Un de salut pública i un 
altre d’econòmic. 

 
CADA MESSIES  de l’opor-
tunitat aporta els seus argu-
ments per convèncer-nos dels 
beneficis futurs del que ens està 
passant. Per a uns, l’important 
és que descobrirem les virtuts 
del teletreball. Per a d’altres, 
que per fi aprendrem que hem 
de relocalitzar la indústria que 
fabrica productes bàsics. D’al-
tres, més esotèrics, afirmen en 
un exercici d’optimisme sense 
límit que quan això s’acabi hau-
rem canviat la manera que te-
nim d’estar al món. Serà possi-
ble gràcies a la lliçó d’humilitat 
que ens haurà clavat la mare na-
turalesa. Una lliçó que, per des-
comptat, haurem après. Serem 
més responsables, viatjarem 
menys i recuperarem el gust 
per les coses petites. 

Tot això ens permetrà fir-
mar per fi l’armistici definitiu 
amb el planeta i ser més feli-
ços i menjar, fins a l’embafa-
ment, anissos. Proposo un fi-
nal per aquest conte de la lle-
tera: els ajuntaments aproven 
mocions per batejar en senyal 
d’agraïment places i carrers 
com a Covid-19 i el plenari de 
l’ONU dona el vistiplau a asse-
nyalar en el calendari el Dia 
Internacional del Coronavi-
rus. Conte contat. 

La crisi econòmica que es va 
allargar del 2008 al 2014 ni ens 
va fer millors ni ens va perme-
tre aprendre gran cosa. Bé, algu-
na sí. Ara els bancs estan més vi-
gilats i els organismes de super-
visió es prenen les coses menys 
a la lleugera. Però, en general, 
les conseqüències importants 
de tot allò van ser que ens vam 
tornar més pobres, vulnerables 
i porucs. I cap d’aquestes coses 
fa del món un lloc millor. Al 
contrari, com ha pogut veure’s 
en l’últim quinquenni. 

En les ok ok 
pròximes setmanes i mesos, 

tret d’un miracle que no espe-
rem, caurà la productivitat, bai-
xarà el consum i es perdran 
molts llocs de treball. Les mesu-
res dels governs per controlar, 
dins el possible, l’avenç del virus 
provocaran una part d’aquestes 
conseqüències i la por de la po-
blació i dels inversors farà la res-
ta. Aquest és l’escenari que ens 
cau al damunt. ¿Malastruc? No hi 

LEONARD BEARD

Estem davant dos desastres, un de salut pública i un altre d’econòmic. Cal serrar les dents

Una crisi  no porta 
res de bo. Això sí  
que ho vam aprendre 
del 2008 al 2014

NAJAT 

El Hachmi

P
er fi he topat amb la 
dona blanca occiden-
tal. Me l’havien des-
crit com una opresso-
ra fanàtica obsessio-

nada amb imposar el seu femi-
nisme a la resta de dones del 
món tot violentant-les, arren-
cant-los mocadors, planxant-los 
els cabells o blanquejant-los la 
pell, sotmetent-les al poder dels 
seus postulats colonitzadors. 
Com que vinc d’un barri pobre 
potser no vaig saber detectar 
aquestes privilegiades que m’o- 
primien. Les netejadores, les 
mestres, les treballadores de la 
fàbrica de pells, les mestresses 
de casa andaluses, no ho sé, 
potser sí que m’estaven colonit-
zant i jo no me’n vaig adonar. Al-
gunes prou feina tenien a salvar-
se elles mateixes de la violència i 
la discriminació però es veu que 
això no compta i les he de ficar 
al mateix sac que les de classe al-
ta només pel seu color de pell. 

Ara, però, he topat amb un ti-
pus molt concret de feministes 
(espero de tot cor que siguin un 
sector extremadament minori-
tari o tindrem molts motius per 
tirar-nos totes a les vies del tren) 
que sí que es col·loca en una po-
sició de superioritat davant les 
dones que elles mateixes han de-
cidit anomenar «altres» o, ja en 
la nova llengua que gasten, les 
que defineixen com a «racialit-
zades». És cert que no em donen 
lliçons de feminisme, no em 
diuen que he de ser com elles si-
nó tot el contrari: que no puc ser 
com elles, que he de tenir un al-
tre feminisme. I de pas m’expli-
quen (gràcies) què és el racisme. 

 
DE MANERA QUE  m’he 
trobat en situacions absurdes 
en les quals la persona que tenia 
al davant m’explicava les opres-
sions que jo he viscut perquè ha-
via fet un màster en estudis de 
gènere a no sé quina universitat 
estrangera molt important i 
allà les coses es veuen d’una al-
tra manera. Llavors he de recor-
dar que vinc de Beni Sidel, Na-
dor, i que allà el patriarcat i el 
masclisme te l’ensenyen des de 
pàrvuls i sense trepitjar l’escola. 
També hi podrien fer un màs-
ter, al meu poble, aquestes ex-
pertes en la meva discriminació 
i hi aprendrien més sobre gène-
re que tots els màsters caríssims 
de la School of no sé què. H

Feminismes

Jo també  
soc una  
dona blanca
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Un accident a la depuradora del Besòs durant la neteja 
d’un dipòsit va obligar ahir Protecció Civil a activar el 
pla d’emergències Plaseqcat. Els treballadors es van 
confinar 40 minuts i ningú va resultar afectat. 

CONFINAMENT 
EN UNA 
DEPURADORA

Els Mossos van arrestar ahir vuit persones per tràfic de 
droga al barri del Clot de Barcelona, mentre que la 
Policia Nacional va detenir set persones que formaven 
part d’una banda que introduïa droga des del Marroc. 

15 DETINGUTS 
EN OPERATIUS 
ANTIDROGA

SOS Costa Brava vol evitar 
20.000 pisos més al litoral gironí

titat ecologista són insuficients: 
“S’haurien d’extingir uns 20.000 
habitatges més”, va reclamar un 
dels portaveus de la plataforma, 
Sergi Nuss. 

SOS Costa Brava, que aplega una 
trentena d’entitats ecologistes, asse-
gura que abans de redactar les al·le-
gacions han analitzat a fons el PDU, 
els planejaments urbanístics dels 22 
municipis del litoral gironí i la soste-
nibilitat de totes les poblacions. I la 
seva conclusió és clara, segons De 
Ribot: “És un primer pas necessari 
però manifestament insuficient”. 

En aquest sentit, una altra de les 
portaveus de l’entitat, Marta Ball-
llosera, va assenyalar ahir que han 
reclamat a l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA) que faci un estudi 
que analitzi si el creixement ur-
banístic previst al PDU és viable 
“basant-se en la disponibilitat 
d’aigua, tant en la quantitat com 
en la qualitat”. “Perquè, si no, no 
podem parlar de sostenibilitat”, 
apuntava Ball-llosera.  

Construir en terrenys naturals 
En les al·legacions de l’entitat, que 
sumen una vuitantena de pàgines, 
els ecologistes critiquen que el 
PDU permet que es construeixi en 
terrenys on hi ha risc d’inundació, 
que tenen pendents superiors al 
20% o que afecten zones del Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PE-
IN). “Això és manifestament il·le-
gal. Com es pot permetre? Per ai-
xò, exigim que s’extingeixi l’edifi-
cabilitat en aquests sectors”, sub-
ratllava Eduard de Ribot.  

Així mateix, la plataforma 
aposta perquè la Generalitat pro-
hibeixi edificar en zones bosco-
ses, a prop de rieres i, especial-
ment, volen evitar que s’aixequin 
més construccions a primera línia 
de mar. “Hi ha prop de mil hectà-
rees de bosc en sectors com la ri-
era del Mas Llor a Tamariu, Cana-
dell a Calella, Bellafosca a Pala-
mós i els Olivets de Cadaqués. És 
inadmissible que aquest pulmó 
salti a trossos”, retreia De Ribot. 

El PDU determina quants edi-
ficis es podran aixecar en 17 mu-
nicipis de la Costa Brava, però en 
deixa cinc fora de la normativa 
perquè tenien els planejaments 
adaptats al Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Gironines. Són 
Castelló d’Empúries, Palafrugell, 
Palamós, Platja d’Aro i Calonge, 
que sumen 9.234 habitatges po-
tencials. SOS Costa Brava recla-
ma que aquests municipis s’inclo-
guin al PDU i posa d’exemple Cas-
tell-Platja d’Aro, on “es podria 
perllongar l’actual passeig fins un 
quilòmetre més i construir-se 
fins a 400 habitatges en un espai 
de 13 hectàrees”.e

La cala d’Aiguafreda és un dels últims paratges verges que queden a la costa de Begur i 
que l’entitat vol preservar. DAVID BORRAT

L’entitat presenta al·legacions al pla del Govern

“Seguir urbanitzant i deixant cons-
truir a la Costa Brava és destruir-la. 
Cal aturar i desclassificar massiva-
ment totes les urbanitzacions pre-
vistes perquè encara hi som a 
temps”. És el crit d’alerta que va 
llançar ahir l’advocat de la platafor-
ma SOS Costa Brava, Eduard de Ri-
bot. L’entitat va presentar una bate-
ria d’al·legacions al Pla Director Ur-
banístic (PDU) de la Generalitat, 
que marca el futur creixement ur-
banístic del litoral gironí. El docu-
ment preveu que s’eliminin 15.000 
habitatges previstos, però per a l’en-

GIRONA
MARIA GARCIA

Expulsats de casa per endarrerir-se tres dies en el lloguer
pagar per burofax i no el van vo-
ler agafar”, afirma la Maria Car-
mem que finalment explica que 
van dipositar el lloguer als jutjats. 

Fa un mes i mig van rebre una 
carta oficial avisant-los d’un des-
nonament. “No hi ha dret. No és 
que no vulguem pagar, són ells els 
que no han volgut cobrar”. El 
Grup d’Habitatge de Sants expli-
ca que l’objectiu dels propietaris 
és posar fi als contractes de renda 
antiga com els seus. “Una vegada 
expulsats, el preu del lloguer es 
dispara i puja un 400%”, diu el 
portaveu, que assegura que és una 
pràctica habitual al barri. El jutge 
és qui acabarà decidint. L’Albert 
no perd l’esperança: “Esperem 
que es faci justícia”.eProtesta contra un desnonament. ALBERT GEA / REUTERS

HABITATGE

La Maria Carme i l’Albert fa quaran-
ta-sis anys que viuen al mateix pis del 
carrer Carreras i Candi del barri de 
Sants. Ahir, però, aquesta parella de 
jubilats va haver de defensar-se als 
jutjats. Segons expliquen, sempre 
han pagat el lloguer a temps, però el 
novembre passat van tenir un pro-
blema i un error en la gestió que va 
fer que el rebut els fos retornat. El di-
lluns següent l’Albert va anar a pa-
gar-lo en mà a les finques Anzizu, que 
gestionen la finca en nom del Sr. Ba-
dia Solans, però no el van acceptar. 
“Vam intentar pagar per correu cer-
tificat i no el van voler agafar. Vam 

BARCELONA
MARIA VERGÉS

Crítica 
SOS Costa 
Brava creu 
que el pla 
és del tot 
“insuficient”

El TJUE esmena 
Espanya pels 

drets dels 
investigats

Els Mossos emportant-se un 
detingut a Ciutat Vella. ACN

El Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE) avisa que l’aplica-
ció que les autoritats espanyoles es-
tan fent de la directiva europea so-
bre el dret a la tutela efectiva i a un 
judici imparcial és contrària al dret 
europeu. En resposta a una qüestió 
prejudicial presentada per un jut-
jat de Badalona, el Tribunal de Lu-
xemburg conclou que Espanya no 
pot negar a un investigat el dret a 
tenir un lletrat defensor només 
perquè l’investigat no hagi acudit a 
la citació judicial.  

El cas es va originar el 2018 a Ba-
dalona, quan els Mossos d’Esqua-
dra investigaven una persona per 
uns presumptes delictes de con-
ducció i de falsificació de document 
públic. El jutjat competent va inici-
ar una investigació i es va citar el 
sospitós diverses vegades sense que 
aquest comparegués. Finalment es 
va dictar una ordre de detenció sen-
se que hagués pogut tenir accés en-
cara a un advocat. Després, la seva 
lletrada d’ofici va demanar que se 
suspengués l’ordre de detenció, i el 
jutjat de Badalona va decidir elevar 
la pregunta al TJUE.  

Com explica el TJUE, les autori-
tats espanyoles han interpretat que 
la no compareixença de l’investigat 
permet fer una excepció en aquest 
dret basant-se en la jurisprudència 
del Tribunal Constitucional del 
1984, que s’ha mantingut malgrat la 
transposició de les posteriors direc-
tives europees. Ara, però, Luxem-
burg creu que aquesta interpretació 
és contrària al dret europeu: “El 
dret dels sospitosos o acusats a l’as-
sistència d’un lletrat no depèn de la 
compareixença de l’interessat”. El 
fet que aquesta persona no compa-
regui “no forma part de les raons per 
les quals pot deixar d’aplicar-se el 
dret a l’assistència de lletrat que 
enumera de manera exhaustiva la 
directiva europea”.e 

 BRUSSEL·LES
JÚLIA MANRESA

MEDI AMBIENT EUROPA
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