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L ’A DA P TAC I Ó A L A NOVA NORM ALITAT

A L P OR T

Campanya d’Acció Solidària contra l’Atur per recaptar 100.000 euros i
ajudar a mantenir l’activitat de 50 petits negocis afectats per la Covid19

En quarantena
un creuer
a Barcelona
després
d’un positiu

L’aguachile sobreviu al virus

ROSA M. BOSCH
Barcelona

H

a estat molt complicat,
hem hagut de renego
ciar el lloguer del local
i altres pagaments,
però entre els nostres estalvis,
l’ajuda de la família i d’Acció So
lidària contra l’Atur (ASCA) po
dem continuar; no hem pensat mai
a llançar la tovallola”, comenta En
rique Fernández a Quiote Mezca
lería, un restaurant de cuina mexi
cana que va obrir l’octubre a Barce
lona amb la seva parella, Martha
Mariela Carrasco.
Aquests dos emprenedors s’han
beneficiatdelalíniaextraordinària
de préstecs sense interessos que ha
endegat la fundació ASCA per evi
tar que petits negocis, creats fa poc
temps i que van cessar tempo
ralment l’activitat després que es
decretés l’estat d’alarma, hagin
d’abaixar la persiana. Dels 100.000
euros sol∙licitats per aquesta enti
tat en una setmana n’ha aconseguit
recaptar 20.000 gràcies a dona
cions de particulars i d’alguna em
presa.
Elrepteésdestinar2.000eurosa
cadascuna de les 50 iniciatives se
leccionades, que caldrà tornar a
partir del gener del 2021 en quotes
de 100 euros mensuals. Les condi
cions fixades per l’ASCA per optar
a aquest impuls és que els sol∙lici
tants siguin cooperatives o perso
nesautònomesquejas’haginbene
ficiat de préstecs anteriors de la
fundació per fomentar l’autoocu
pació, i que els seus ingressos actu
alssiguinalmenysun50%inferiors
als del mes de març del 2019.
AquestéselcasdelaMarthaMa
riela, de 27 anys, i de l’Enrique, de
34, tots dos llicenciats en Gastro
nomia a Mèxic i que van arribar a
Barcelona fa cinc anys. Després de
treballar en diferents restaurants
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Enrique Fernández i Martha Mariela Carrasco han reobert el restaurant per servir plats per emportar

El suport dels clients,
clau per reobrir dos
establiments nous,
el restaurant Quiote
i la llibreria La Tribu
van decidir obrir el seu, especialit
zat “en plats autèntics mexicans,
més enllà dels burritos. Tenim
aguachile, que és com el cebiche, o
pop amb mole, una salsa típica que
elaborem nosaltres amb 35 o 40 in
gredients”, explica l’Enrique, molt
agraït per l’enorme solidaritat de

mostrada aquestes últimes setma
nes per clients fidels i veïns.
“Com que no teníem ingressos
vam treure bons de prepagament
per bescanviarlos al restaurant en
elmomentdelareobertura.Perala
nostra sorpresa, les persones que
els van comprar ens han dit que no
els faran servir fins que no es nor
malitzi del tot la situació. El dia 7
vam obrir amb plats preparats per
emportar i la setmana que ve estarà
a punt la terrassa”, detalla l’Enri
que, el responsable de la sala. La
Martha Mariela està al capdavant
de la cuina.
El seu Quiote, nom que vol ser
una mena d’homenatge a l’agave, ja

que volen donar a conèixer més bé
el mescal, va arrencar gràcies a un
préstecsenseinteressosdel’ASCA,
igual com la llibreria La Tribu, a
Sant Andreu, que per Sant Jordi va
celebrar el seu primer aniversari.
La Covid19 ha obligat a reduir el
personal de dues a una persona
temporalment, però la complicitat
dels lectors del barri, que els han
continuat encarregant llibres, so
bretot per Sant Jordi, garanteix en
aquests temps incerts la viabilitat
de La Tribu, explica un dels propi
etaris, Marc Pons. La Tribu va reo
brir a començaments de maig amb
cita prèvia i ara atén els clients des
de la porta.c

Un creuer amb unes 400 per
sones a bord de diferents na
cionalitats va atracar ahir al
port de Barcelona després
que una de les tripulants do
nés positiu per coronavirus,
segons va informar el Depar
tament de Salut.
L’embarcació, coneguda
com Seven Seas Navigator, va
desembarcar a la terminal B
del port de la capital catalana
un cop va rebre l’autorització
del ministeri que dirigeix Sal
vador Illa.
El creuer, que anava sense
passatgers a bord, va dema
nar d’entrar al port barceloní
després de detectar la pre
sència d’una persona amb
lleu simptomatologia com
patible amb el coronavirus,
segons la Declaració Maríti
ma Sanitària.
Davant aquesta petició, i
tot i que els creuers tenen
prohibida l’entrada als ports
espanyols per la declaració
de l’estat d’alarma, Sanitat
Exterior va enviar una au
torització d’“excepcionalitat”
per desembarcar aquesta tri
pulant.
Aquesta persona, que va
confirmar el positiu per Co
vid19 quan va ser sotmesa a
la prova diagnòstica, de mo
ment continua a bord del vai
xell, aïllada i amb simpto
matologia lleu.
La resta de la tripulació,
també a bord de l’embar
cació, no presentava fins ahir
cap tipus de simptomatolo
gia, tot i que estan en quaran
tena.c

L ES CARES DE L A C R IS I

De gestionar xarxes
socials de firmes a fer
xerrades sobre motivació
Ja en són tres. Jordi Gamell con
verteix els imprevistos en oportu
nitats. Sense saber res d’internet,
els seus coneixements sobre com
les empreses poden planificar es
tratègies per tenir difusió a les xar
xes socials s’han convertit en un
far per a moltes firmes que nave
guen. I els seus cursos d’Instagram
i xarxes socials també.
La pandèmia de la Covid19 li ha
clavat l’última patacada. La seva
feina de tècnic audiovisual s’ha vist
anul∙lada, i algunes de les xarxes
d’empreses que gestionava han
caigut. Però a aquest influencer, de
52 anys i veí d’Anglès (Selva), co
negut per les seves fotos de natura i
paisatge i amb més de 38.000 se

guidors al compte personal @narj i
més de 6.000 al de marca personal
@jgamell_socialmedia, no li valen
les lamentacions. Cada dia conti
nua aixecant la persiana virtual i fa
fora de casa dubtes i pors. “Has de
creure en tu i en les teves idees. Jo
ho vaig fer. Tot se supera amb va
lors”, assegura.
Ha aprofitat el confinament per re
inventarse, i tot el que ha viscut
fins ara ho ha desgranat en mate
rial per a un nou curs. A part del
que ja fa, també organitza xerrades
virtuals sobre motivació i empre
nedoria basades en la seva pròpia
experiència. I amb això li han sortit
noves feines. La seva passió no hi
entén, de virus. / Bàrbara Julbe
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