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Quan el covid va arribar a Catalunya
i ho va aturar tot, el Manuel, lampista de professió, es va quedar sense
feina. Té dos fills a càrrec i ha de cuidar la seva mare, que és molt gran i
cobra una pensió no contributiva
d’invalidesa de poc més de 400 euros. És l’únic ingrés que entra a casa: fa mesos que el Manuel intenta
contactar amb el SEPE per cobrar
l’ajuda familiar, però no ho aconsegueix. “Està col·lapsat”, es queixa.
Des de fa set mesos no té més remei
que recórrer al menjador social El
Caliu, gestionat per la parròquia de
l’església de Sant Joan d’Horta.
Allà coincideix amb companys i
amics que estan en una situació similar, i molts, igual que ell, fins que
va arribar la crisi del covid no havien necessitat mai ajuda per pagarse el menjar. De fet, Càritas Barcelona gairebé va duplicar el nombre
de pícnics que va repartir entre
l’abril i el desembre del 2020 respecte al mateix període de l’any
l’anterior. I a El Caliu la xifra d’assidus també ha augmentat durant la
pandèmia: van arribar a atendre
200 persones per dia, però es van
obrir més centres de distribució
d’aliments i ara n’atenen un màxim
de 150. Abans de la crisi del covid,
però, no arribaven a 90. En la mateixa línia, la comunitat de Sant Egidi

“Abans sortíem
amb la bossa
més plena”

Més cues als menjadors socials: molts dels que van
trampejar la crisi del 2008 ara hi van per primer cop
de Barcelona ha triplicat el nombre
d’àpats que ha repartit durant la
pandèmia: ajuden 700 famílies i un
total de 3.000 persones. “Abans
d’aquesta crisi ens arribaven els últims, ara s’hi sumen els penúltims”,
diu el responsable de la comunitat
de Sant Egidi de Barcelona, Jaume
Castro, per mostrar com s’ha agreujat la situació de necessitat.
L’hospital de campanya de l’església de Santa Anna de Barcelona es
veu més sobrepassat. “Tenim una comunitat estable de 120 sensellar, els
oferim menjar calent i altres serveis,
però les restriccions sanitàries no
ens permeten atendre més gent. Ja
ens agradaria”, diu Adrià Padrosa,

Alerta
Les entitats
constaten
que la crisi
sanitària “no
és res al costat
de la social”

coordinador social de l’hospital de
campanya de Santa Anna. Durant
aquests últims dies de fred, a més, 10
sensellar dormen al recinte. “La crisi sanitària no és res al costat de la
crisi social”, apunta Padrosa.
El Manuel, el José i el Jorge, que
prenen junts el cafè amb llet calent
a l’entrada de l’església i la fan petar,
asseguren que ara hi ha molta més
gent que acudeix a El Caliu que a
l’inici de la pandèmia, quan ells van
començar a anar-hi. “La cua no era
tan llarga, on vas a parar”, diu el José. N’hi ha que porten les mascaretes rebregades i desfilades, però tots
respecten escrupolosament la distància física i es posen gel hidroal-

cohòlic abans de recollir la bossa de
menjar. Més o menys tothom s’endú el mateix: un entrepà, una mica
de pollastre, una peça de fruita, pastes dolces i salades i un parell de
plats precuinats. “Abans sortíem
amb la bossa més plena”, diu el Manuel. La coordinadora d’El Caliu,
Núria Font, corrobora que els podien donar més carn i menjars preparats, però ara es veuen obligats a dosificar les quantitats. A més, quan
no hi havia el covid els usuaris esmorzaven a dins del menjador i podien repetir del que volguessin, i alguns, després de nits fredes al ras,
englotien dos o tres gots de caldo
calent per entrar en calor.
“Anava tirant, però ara res”

Tant el Manuel com el José, que era
manobre, i el Jorge, que treballava
en una empresa de muntatge de
bastides, coincideixen que aquesta
crisi els ha afectat més que la del
2008. “Anava tirant, almenys tenia
feinetes, però és que ara no hi ha res,
tot està parat. I el que ens queda...”,
diu el Manuel. De fet, El Caliu va engegar el 2010 arran de l’anterior crisi econòmica. “El mossèn donava
menjar a qui l’hi demanava, però
cada cop eren més i més. I ens vam
organitzar i vam engegar El Caliu”,
recorda Font.
Ara donen esmorzars i pícnics a
tothom qui s’acosta fins al local, però també reparteixen lots amb tota
classe de menjar a unes trenta famí-
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UN 41% MENYS
D’AGRESSIONS
SEXUALS AL CLÍNIC
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L’Hospital Clínic va atendre durant el 2020
297 víctimes d’agressions sexuals, un 41%
menys que el 2019 sobretot a causa de la
pandèmia i la reducció de la mobilitat. El

90% de les persones ateses van ser dones i
la meitat eren joves de 16 a 25 anys. Durant
l’estat d’alarma, el servei d’urgències per
violència sexual va atendre un 34% menys

de víctimes, mentre que durant el
confinament estricte l’atenció va baixar
força. Un 10% de les agressions van ser
comeses per la parella o exparella de la noia.

INFRAESTRUCTURES
02

El Govern investigarà quants
talls de llum es produeixen i on
L’APE critica que es vinculin les incidències al cultiu il·legal
ARA
BARCELONA

lies que Càritas Barcelona els envia
després d’analitzar les seves necessitats. Pel que fa al finançament, El
Caliu ingressa diners i menjar dels
veïns i botiguers del barri, Càritas,
empreses privades i administracions públiques. “Durant els últims
quatre anys l’Ajuntament ha anat
retallant les ajudes, però ara no,
més aviat sembla que al contrari”,
matisa Font.
A més dels que s’acosten fins a El
Caliu arran del covid, n’hi ha molts
que fa anys que formen part de la comunitat, com el Robert, que era
cristaller. “Jo soc del barri, d’Horta,
de tota la vida. A mi em van batejar
aquí”, diu assenyalant l’església.
Una veïna li cou la carn i li escalfa els
plats cuinats, i dorm amb una colla
en una sucursal de La Caixa. “No, no
estic sol”, respon. I se’n va saludant
amb el colze coneguts i amics. O
també hi ha casos com el del Martí,
que pateix esquizofrènia, viu en un
pis de protecció oficial i rep una
prestació per invalidesa, però no li
arriba per pagar el menjar. N’hi ha,
assegura Font, que sovint tenen
pensaments suïcides.
Hi ha usuaris, però, que se’n surten i ja no han de fer la cua diària.
“És el que més ens omple d’orgull”,
somriu Font, que explica que alguns d’ells després es converteixen en benefactors d’El Caliu i
ajuden d’una manera o altra: “Ens
donen diners o menjar o se sumen
al nostre equip de voluntaris”.e

01. La cua de
persones que
esperen de bon
matí aliments
al menjador
social El Caliu
d’Horta, a
Barcelona.
02. Després de
l’esmorzar,
cadascú s’endú
una bossa de
pícnic que
garanteix els
àpats del dia.
FRANCESC MELCION

Els talls de llum ja afecten 13 municipis metropolitans i almenys vuit
barris de Barcelona de manera recurrent. De la reunió que van mantenir diversos ajuntaments amb la
Generalitat per resoldre aquesta
problemàtica, que a més arriba en
plena onada de fred, en va sortir el
compromís del Govern d’obrir un
expedient informatiu per almenys
tenir identificades “quantes i quines” interrupcions del subministrament elèctric hi ha que superin els
30 minuts. Una mesura que els
ajuntaments celebren, malgrat que
diuen que es queda curta.
Segons va explicar el regidor
d’Emergència Climàtica i Transició
Ecològica de Barcelona, Eloi Badia,
els ajuntaments estan molt preocupats perquè s’ha constatat que la
Generalitat “no té eines per tenir
coneixement del que està passant al
país”, malgrat que la llei els permet
“fiscalitzar aquesta informació, fer
inspeccions d’ofici i dona potestat
sancionadora”. “Hi ha elements que
corresponen a l’Estat, com la inversió, però hi ha camp per córrer en la
regulació”, va insistir Badia, que
també va puntualitzar que van demanar a la Generalitat obrir un canal d’atenció perquè la ciutadania
pugui reclamar pels talls i revisar els
protocols de comunicació de les incidències. Els ajuntaments van traslladar la seva preocupació perquè
els talls s’estan produint, sobretot,
en barris vulnerables, que arrosseguen un “dèficit històric d’inversions i manteniment” de les infraestructures energètiques.

Els ajuntaments també diuen
que els talls “no tenen res a veure
amb els cultius” il·legals de marihuana, va dir Badia, ja que en barris on s’han produït interrupcions
del subministrament no s’hi ha trobat cap plantació associada, i va afirmar que, en tot cas, les connexions
irregulars “no són excusa per no
complir la llei”.
En un comunicat, la Generalitat
va afirmar ahir que l’anàlisi dels indicadors apunta a l’existència de
problemes d’“àmbit social” que es
fan visibles a través del subministrament elèctric. De fet, el Govern
va dir que la qualitat de la xarxa de
subministrament és “bona” i va culpar la normativa espanyola del problema. “Potser els indicadors no
són els més detallats, però són els
que estableix la normativa estatal
i no ens permeten ara obligar les
companyies distribuïdores a fer inversions addicionals”, va afirmar el
director general Manel Torrent,
que va participar en la reunió juntament amb el conseller d’Empre-

sa i Coneixement, Ramon Tremosa. Segons Tremosa, Catalunya és el territori “que més actua
en tots els aspectes relacionats
amb la qualitat del subministrament” i també el que “més sancions imposa”. La Generalitat ha
imposat, entre el 2015 i el 2019,
fins a 90 sancions a les empreses
distribuïdores per un valor de
7,2 milions.
A la reunió hi havia representants dels ajuntaments de Barcelona, Badalona, Sabadell, Terrassa, Rubí, Montcada i Reixac i Gavà, que van explicar que els talls
de llum afecten també Castellbisbal, Cerdanyola, Corbera de Llobregat, Montgat, Ripollet, Sant
Vicenç dels Horts, Santa Coloma
de Gramenet, Torrelles de Llobregat i Viladecans. En el cas de
Barcelona en concret, s’han detectat talls de llum al Raval, Torre Baró, la Trinitat Nova, la Bordeta, Hostafrancs, el Guinardó, la
Vila de Gràcia i la Barceloneta. En
total, uns 390.000 afectats.e

Sense consens sobre l’origen

De fet, una de les discrepàncies entre les administracions és la causa
dels talls. Fonts d’Endesa han atribuït aquesta setmana els talls a avaries i connexions irregulars a la xarxa derivades del cultiu de marihuana en habitatges. De fet, el diagnòstic és compartit amb el govern de la
Generalitat, que va reunir-se amb la
companyia aquesta setmana. Tant
Interior com el departament d’Empresa van lligar l’augment d’incidències amb l’increment de cultius
il·legals detectat.
En canvi, l’Aliança contra la Pobresa Energètica va criticar que el
Govern “compri el relat d’Endesa”
i “criminalitzi” els barris que pateixen els talls. Segons l’APE, el problema és molt més que les plantacions il·legals perquè ha afectat 29
municipis diferents.

Veïns del barri de Sant Roc afectats pels talls de llum. MANOLO GARCÍA

