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Barcelona reobre avui 
la meitat dels parcs i jardins

dran sortir a partir de demà, quan 
el govern espanyol autoritzi el pri-
mer desconfinament. L’Ajunta-
ment de Barcelona, doncs, s’hi ha 
avançat.  

Badia va explicar que la intenció 
del govern municipal és que els 
parcs i jardins siguin, en aquesta fa-
se del desconfinament, “espais 
d’itinerari” i no “d’estada”. També 
va demanar civisme a la població, 
perquè el temps de tancament, en 
plena primavera, ha fet que els 
parcs estiguin en un punt màxim de 
floració i que fins i tot sigui factible 
trobar-hi nius d’ocells en llocs més 
exposats del que és habitual.  

Els principals parcs que es reo-
briran són el de Diagonal Mar, el 
de la Trinitat, el del Centre del Po-
blenou, l’Espanya Industrial, el de 
Joan Miró i el de l’Estació del 
Nord, per esmentar els de més su-
perfície. 

Les platges urbanes es mantin-
dran tancades, segons va detallar 
Badia, perquè encara els cal una po-
sada a punt després del pas del tem-
poral Gloria. També seran inacces-
sibles els espais de joc infantil. Per 
contra, sí que s’obriran els espais per 
a gossos, però cal evitar especial-
ment interaccionar amb altres amos 

o gossos, i ser-hi durant el mínim 
temps imprescindible. 

Rutes amb prou espai 
L’Ajuntament també ha impulsat 
una xarxa del que anomena “rutes 
segures”. Són vies amb un mínim de 
quatre metres d’amplada de pas, si-
gui la vorera o la plataforma única, 
en cas de tenir-ne, perquè es pugui 
respectar un espai de dos metres 
entre les persones que es creuin. 
N’hi haurà als 73 barris de la ciutat. 
En certs sectors de carrers estrets 
(sobretot en barris perifèrics), per 
crear-ne es tallaran 44 vies al tràn-
sit que passaran a ser de vianants, 
cada dia de la setmana, de les nou 
del matí a les nou del vespre. La ti-
nent d’alcaldia d’Urbanisme i Mobi-
litat, Janet Sanz, va explicar que 
s’alliberaran 44 hectàrees de la ciu-
tat d’aquesta manera, i va afirmar 
que l’afectació al trànsit serà “peti-
ta” perquè es triaran carrers de mo-
bilitat ja de per si baixa, per on no 
circulen autobusos. 

Els carrers tallats més impor-
tants són Torrent de l’Olla (única-
ment entre Lesseps i Providència), 
Marià Cubí, Sant Gervasi de Cas-
soles, Fastenrath, Alcolea, Amíl-
car i Muntanya. En total, 18,5 qui-
lòmetres guanyats als cotxes, als 
quals cal sumar la pacificació, ja 
anunciada, d’artèries tan impor-
tants com la Diagonal i la Gran Via, 
on es tallaran alguns laterals, i la 
instal·lació de voreres més amples 
a Via Laietana, Girona, Consell de 
Cent i Rocafort.e

L’Ajuntament dibuixa rutes segures per passejar amb prou espai

Una imatge de l’entrada del parc del Putget durant els dies de confinament. MARC ROVIRA

Els barcelonins que comencin a sor-
tir a passejar pel carrer podran fer-
ho, en molts casos, envoltats de 
verd. L’Ajuntament ha decidit reo-
brir avui setanta parcs, aproxima-
dament la meitat dels que hi ha a la 
ciutat. S’obriran jardins dels deu 
districtes, però sota la condició que 
siguin llocs de pas. A banda, el con-
sistori ha publicat un mapa de “ru-
tes segures”, amb voreres i espais 
prou amplis perquè s’hi pugui cami-
nar o anar amb bicicleta mantenint 
una distància de seguretat amb la 
resta de vianants. 

“La natura és una de les coses que 
més s’han trobat a faltar en el confi-
nament, i els parcs són petits oasis 
on podem alliberar espai públic”, 
sostenia ahir el regidor d’Ecologia, 
Eloi Badia. Segons va detallar, el 
districte amb més espais verds re-
oberts serà, irònicament, el que 
menys parcs grans té, l’Eixample: se 
n’hi obriran fins a 28, la majoria in-
teriors d’illa. El que menys, Nou 
Barris, amb un únic parc reobert. 
Ciutat Vella, un altre dels districtes 
més compactes, s’haurà d’esperar 
fins dilluns per veure dos dels sec-
tors del Parc de la Ciutadella a dis-
posició dels ciutadans. 

Els primers a beneficiar-se de la 
reobertura seran els nens i nenes 
i els seus pares, perquè ara per ara 
són els únics autoritzats a sortir a 
passejar. La resta de ciutadans po-
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Excepcions 
Les zones infantils i les platges 
seguiran tancades en aquesta 
fase del desconfinament

Usuaris del metro amb mascaretes. FRANCESC MELCION

Sense senyals de 
rebrot malgrat la 
mobilitat laboral

Les dues setmanes de confinament total van redu-
ir dràsticament el contacte entre persones i, per tant, 
van disminuir al mínim la circulació del covid-19. 
Quinze dies després de la tornada a la feina dels tre-
balladors no essencials, la corba de contagis conti-
nua el seu descens sense deformar-se. Tot i que bai-
xa una mica més a poc a poc, la seva tendència no s’ha 
alterat. No hi ha cap senyal d’alerta, doncs, que in-
diqui que la mobilitat laboral ha provocat un repunt 
de contagis que pugui acostar Catalunya o l’Estat al 
temut escenari del rebrot. Almenys no ara per ara. 
“Si hagués tingut un efecte multiplicador ja ho hau-
ríem notat a les estadístiques. Hi ha marge d’error, 
esclar, i cal ser prudents, però per ara no hi ha un 
senyal significatiu”, explica la física i investigadora 
del Grup de Biologia Computacional i Sistemes 
Complexos de la UPC Clara Prats. Això és el que ens 
diu la taxa de contagis (R0), que permet calcular i 
mesurar la velocitat de transmissió del virus. És a dir, 
la quantitat de persones que un sol malalt pot conta-
giar. Actualment, la taxa es manté per sota d’1, apro-
ximadament a 0,8. Això significa que per cada deu 
persones contagiades, se n’infecten vuit més i que, 
per tant, un malalt de covid-19 a Catalunya infecta 
una o cap persona propera. 

La sortida dels nens no va ser massiva 
Diumenge, el primer dia que el govern espanyol va 
aprovar la sortida dels nens al carrer, malgrat els de-
bats que van fer bullir les xarxes socials a partir de 
diverses fotografies que van córrer com la pólvora, 
la quantitat de gent que va sortir al carrer va ser in-
ferior que la d’un dia laboral de la mateixa setma-
na. Aquesta és la conclusió que aporta un estudi del 
Grup de Biologia Computacional i Sistemes Com-
plexos (BIOCOM-SC) de la UPC a partir de dades de 
Data for Good de Facebook, una informació que la 
companyia nord-americana no comparteix amb els 
governs però sí amb diversos grups d’investigació.  

Segons les conclusions presentades pels inves-
tigadors i físics de la UPC Miquel Marchena i En-
rique Álvarez –amb el suport de Lavínia Hriscu, 
Guillem Álvarez i Oriol Bertomeu, estudiants d’en-
ginyeria física–, el grau de desconfinament (la gent 
que surt dels seus domicilis durant un temps llarg) 
va ser superior el diumenge 26 d’abril (26% de mit-
jana a Catalunya) que el diumenge anterior (16%), 
però inferior a dimecres (37%), que és el dia labo-
ral que es pren com a referència entre els dos diu-
menges. Les quatre províncies catalanes mantenen 
la mateixa tendència. “En absolut es va sortir més al 
carrer el primer diumenge amb nens que un dia la-
boral de la mateixa setmana”, sentencia Álvarez. 
L’investigador afegeix que la diferència de mobili-
tat entre els dos diumenges coincideix amb l’esti-
mació que havien fet si la gent complia i sortia amb 
els infants com a màxim una hora.e
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