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La Sagrada Família torna a la vida més de 100 dies
després per homenatjar als sanitaris

Europa Espanya Català

El temple reconeix que hi ha "molta incertesa" sobre l'arribada dels turistes i, per tant, sobre quan
es reprendran les obres

Desprs de 114 dies amb les portes tancades, la Sagrada Famlia ha reobert aquest dissabte en
l'anomenada fase Homenatge i que t com a objectiu reconixer a tot aquell que han contribut a
combatre la crisi de la Covid-19. El primer collectiu reconegut ha sigut el dels professionals de la
sanitat. De fet, els collegis de metges, infermeria, farmacutics i fisioterapeutes han repartit ms de
2.000 entrades i han estat els primers a visitar el temple.

El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Famlia, Xavier Martnez, ha reiterat que
fins que no tornin els turistes no es reprendran les obres i ha adms que en aquests moments el
flux de turisme no s'est produint i que encara hi ha "molta incertesa".

Com es va anunciar els dos primers caps de setmana de juliol professionals que han contribut a
combatre la crisi de la covid-19 podran visitar el temple en exclusiva i de manera gratuta. El
reconeixement als professionals continuar durant els prxims dies i s'ampliar als agents dels
diferents cossos que han vetllat per la seguretat a la ciutat, personal d'entitats socials i ONG que
han ats famlies i persones amb dificultats econmiques i organitzacions empresarials i de
comerciants que han mantingut els seus serveis oberts durant els darrers mesos. A partir del 18 de
juliol i fins a finals d'any, els ciutadans empadronats a Barcelona hi podran entrar tamb de manera
gratuta les tardes dels caps de setmana.

La Sagrada Famlia reobre les portes desprs de 114 dies. Foto: ACN

La jornada ha comenat amb la recepci dels presidents del Collegi de Metges, Collegi de
Farmacutics, Collegi d'Infermers i Collegi de Fisioterapeutes de Catalunya per part del cardenal i
arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, a la faana del Naixement. Omella ha donat la
benvinguda als primers visitants a la Sagrada Famlia i ha assenyalat que la societat catalana
agraeix tot el treball que han fet als professionals del mn sanitari. "Vam pensar en oferir aquesta
visita com una manera de donar grcies a Du per tot el treball que heu fet i agrair-vos a vosaltres
donant aquesta oportunitat de visitar tranquillament" la Sagrada Famlia.

El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Famlia ha destacat que "avui toca
parlar des de l'emoci" i que s'han rebut als representants dels collegis professionals i s'han rebut
les primeres 750 persones del collectiu de sanitaris que han vingut acompanyats de les seves
famlies.

Sobre l'obertura de la Sagrada Famlia als turistes, Martnez ha adms que "hi ha molta incertesa i tot
just s'han obert les fronteres de la Uni Europea i de l'estat espanyol perqu vinguin els turistes". Ha
explicat que estan en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona, el Gremi d'Hotelers, agncies de
viatges i l'Agncia Catalana de Turisme perqu els expliquin com estan funcionant els fluxos de
turisme. "A hores d'ara aquest flux de turisme no s'est produint i han d'esperar a veure els
esdeveniments com avancen".

Martnez ha recordat que el finanament de les obres s a partir dels ingressos de les entrades i una
condici prvia a encetar l'activitat de la construcci s que l'activitat del turisme es reverteixi. "En
aquest moment s molt indeterminat dir en quin moment tindrem la tornada dels visitants, per
sabem que previ a encetar l'activitat de construcci s necessari que els turistes vinguin a la ciutat de
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Barcelona i per tant haurem d'esperar", ha declarat.

Visitants

En declaracions a l'ACN, Encarna Coca, infermera de l'Hospital Sant Pau, ha explicat que des de
la seva feina els van oferir la possibilitat de visitar la Sagrada Famlia es van animar tots. "s d'agrair
que ens deixin participar per veure una obra tan bonica de la nostra ciutat". Ha indicat que els
agraden aquestes mostres que els donen de suport als professionals del mn sanitari, encara que,
afegeix, no s necessari que els hi agraeixin.

Pere Gran, de la Cambra de Comer de Barcelona, ha valorat positivament que s'agraeixi amb
aquesta iniciativa als que han treballat per combatre la crisi de la covid-19. "Hi ha gent que ha
collaborat moltssim des de la Cambra hem fet moltes coses i tots els sanitaris han fet un esfor molt
gran i es mereixen que es tingui aquest detall amb tots ells".

Dades: coronavirus MAPES Només una comarca s'ha deslliurat de nous casos de coronavirus al
juny Consulta com es reparteixen els 3.831 positius recents, a nivell local i comarcal, i com
evoluciona la pandèmia, en mapes i taules interactives

Tornar a les aules Quants professors més hi haurà? Caldrà mascareta? Guia per entendre com
serà el curs que ve Aragonès anuncia la contractació d'un mínim de 5.000 professionals aquest
setembre, però Torra modifica a l'alça la xifra a l'espera de la negociació amb els sindicats

Estiu 2020 A quins països es pot viatjar aquest estiu? Molts punts del planeta tenen les fronteres
tancades als turistes de l'Estat, que si volen marxar hauran de triar entre una llista força limitada

Coronavirus Les cicatrius de la pandèmia El coronavirus lesiona el teixit productiu i obliga a obrir
l'aixeta de recursos a costa de l'endeutament mentre es constaten reformes pendents del sistema
de salut i afloren tensions polítiques després de tres mesos d'estat d'alarma

coronavirus VÍDEO Com fer una mascareta casolana amb filtre per a grans i petits Una mascareta
fàcil de confeccionar que pot servir tant per prevenir el contagi com per aïllar de la pols


