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Els efectes del coronavirus

Un jutge redueix a la
meitat el lloguer per
26 pisos turístics
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Els comerciants es van tornar a manifestar a la plaça de Sant Jaume ■ JUANMA RAMOS

El comerç no pot
més i demana que se
l’ajudi ràpidament

Un jutjat de Barcelona ha
obligat un propietari a reduir a la meitat el lloguer
que cobra al seu llogater de
26 pisos turístics que es va
veure afectat per la Covid.
Arran de les restriccions
de mobilitat, els ingressos
turístics van disminuir
considerablement, i l’explotador dels pisos va demanar al propietari una
reducció del preu, cosa a la
qual l’amo es va negar. Ara

el jutjat de primera instància número 20 de Barcelona ha donat la raó al llogater. La sentència declara
que “hi ha hagut una alteració imprevisible de les
circumstàncies” que van
servir per arribar a l’acord
inicial, i aquesta alteració
“genera un desequilibri de
les prestacions” que ha de
pagar l’inquilí. Per això redueix un 50% el lloguer,
que estableix de manera
retroactiva des de l’1 d’abril del 2020 i fins al 31 de
març del 2021. ■

La pandèmia va fer caure
l’any passat l’edificació a
Catalunya un 17%, fins a
nivells del 2017, i va trencar la línia de creixement
registrats des del 2013. Així ho reflecteixen les dades
de visats concedits el 2020
pel Col·legi d’Arquitectes,
que valida cada projecte
d’execució d’obra a Catalunya, sobretot els de caràcter privat, i que reflecteixen caigudes d’activitat en
sectors com ara l’habitatge
d’obra nova, que va descendir un 24,8%. ■

a Exigeix l’obertura dels centres comercials, que es pugui obrir
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Les últimes restriccions
aprovades pel govern per
lluitar contra la Covid-19
han enfonsat una mica
més el comerç i la restauració, uns sectors que ja
eren a l’UCI i que temen
que si no reben ajuda poden no sobreviure (i que, a
més, tenen por que aquest
divendres les restriccions
s’ampliïn uns dies més o
que, fins i tot, siguin més
dures). Patronals, empresaris i treballadors del comerç i la restauració van
manifestar-se ahir una altra vegada a la plaça de

Sant Jaume per demanar,
aquest cop, un pla econòmic de xoc urgent per evitar la destrucció de llocs de
treball i ajudes directes.
També van demanar que
no siguin discriminats respecte d’altres sectors amb
més interacció social.
Una de les principals
peticions que fan és que es
posi fi a la discriminació
dels establiments que hi
ha als centres comercials i
que es reobrin les botigues
que se situen en aquests
espais; també demanen la
reobertura de l’activitat
comercial els caps de setmana, la supressió de la limitació de 400 m² de su-

perfície i la restitució total
de la restauració sense limitacions horàries. Entre
altres coses també volen
que se’ls condonin part
dels crèdits ICO concedits
i subvencions directes a
fons perdut com a compensació de la pèrdua d’activitat similars a les que
s’estan duent a terme en
altres països de la UE.
El sector està indignat
per la falta de planificació i
previsió del govern davant
aquesta tercera onada
pandèmica i l’acusa de no
haver ampliat el personal
sanitari ni haver proveït
els hospitals amb més
UCI. ■

Demanen la cancel·lació
d’exàmens presencials
Redacció
BARCELONA

El Sindicat d’Estudiants
ha demanat la cancel·lació
dels exàmens presencials
a la universitat. Els arguments que esgrimeixen
bàsicament són dos. D’una banda, la massificació
que hi haurà i que va en
contra dels consells sani-

taris per lluitar contra la
pandèmia. Al seu parer,
aquesta circumstància posa en risc la seva salut i lamenten que el Ministeri
d’Universitats hagi fet cas
omís a totes les reivindicacions que els estudiants
han posat sobre la taula.
L’altre gran argument hi
està relacionat i fa referència al fet que les fines-

tres han d’estar obertes
per garantir la ventilació
dels espais. Una circumstància especialment greu
donat que al país hi ha
temperatures molt baixes. Per això demanen la
cancel·lació dels exàmens
i que se substitueixin per
diferents formes d’avaluació adaptades a la situació
extraordinària actual. ■
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el cap de setmana i que es normalitzin els horaris dels bars

