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El cas del pati del Sagrat
Cor segueix sense 
solució i arriba a la Síndica

ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
La lluita veïnal atura dos
desnonaments al barri pàg 10

DONES VULNERABLES
Les treballadores de la llar 
i les cures alcen la veu pàg 3

BARRIS SOLIDARIS pàg 12

El coronavirus fa créixer
l’ajuda mútua entre veïns
a través de les xarxes

L’ENTREVISTA pàg 9
Màgic Andreu: “Vaig néixer  
a Floridablanca i segueixo
enamorat de l’Eixample”

La crisi del coronavirus paralitza l’Eixample pàg 16

En xoc

Un grup de persones malviu
en furgonetes al Fort Pienc

Les famílies del CB Roser estan preocupades perquè el carreró on s’han instal·lat està a prop del seu pavelló pàg 17
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“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, co-
fundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com mol-
tes altres dones, en arribar a Ca-
talunya es va veure obligada a tre-
ballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dis-
sabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.
Aquest no és, ni de bon tros, un

cas excepcional. Així ho va cons-
tatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la prime-
ra trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compar-
tir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’a-
questes converses, es van adonar
que “les condicions laborals esta-
ven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a in-
ternes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·la-
borar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprar-
se el seu menjar”, explica. 
A això se li ha de sumar el fet

que aquestes treballadores no te-
nen els mateixos drets que la res-
ta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

Isabel Valle, membre del grup Li-
bélulas, una altra entitat femi-
nista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treba-
llen en aquest sector, completa-
ment feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barre-
ra que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir re-
gularitzar la seva situació, la le-
gislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterrom-
put i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que consi-
dera que molts ajuntaments ca-
talans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no perme-
ten l’empadronament sense do-
micili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixe-
ments laborals, socials i judicials.
Per a una persona que té, com

a molt, un dia lliure a la setma-
na, acumular 120 hores dispo-
nibles és una tasca molt compli-

cada. Per això és important la fei-
na que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a tre-
balladores de la llar els diumen-
ges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a fi-
nals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, re-
corden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una vio-
lència oculta, de la Fundació Jo-
sep Irla, el 28% d’aquestes treba-
lladores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, la-
menta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix. 
Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comuni-
cació i organització per a aques-
tes dones. Totes dues han col·la-
borat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRere-
LaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Femi-
nista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc víde-
os protagonitzats per dones mi-
grants, en què elles mateixes po-
sen de manifest i denuncien la si-
tuació que pateixen cada dia. 
Per a Valle, aquest fet és es-

pecialment rellevant i afirma sa-
tisfeta que “les migrants han vi-
sibilitzat la precarietat” que ha-
via existit des de sempre en el tre-
ball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.

Anna Utiel
BARCELONA

Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral
» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

10%
de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals
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Els semàfors

XHEE
La Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de
l’Eixample va evitar dos desnonaments
la setmana passada gràcies a la mobilit-
zació de tota la gent que en forma part.
Especialment emotiu va ser el cas de la
Fady, una veïna malalta de càncer. 

pàgina 10

Ajuntament
Els pares i mares del CB Roser han de-
nunciat que des de fa 4 mesos hi ha un
grup de persones vivint amb furgonetes
en un passatge de darrere la Casa Gro-
ga, pel qual molts nens passen per anar
al pavelló on juga l’equip de bàsquet. 

pàgina 17

Sant Antoni Covid 19
El coronavirus ha provocat el naixement
de la xarxa popular de suport mutu de
Sant Antoni amb l’objectiu de fer front a
aquesta crisi de manera col·lectiva. La
iniciativa s’ha repetit a molts altres 

barris del districte i la ciutat.
pàgina 12
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La lupa

per M. Marco (Fem Sant Antoni)

Narcopisos: expulsant el veïnat 

El repunt del consum de drogues dures
com l’heroïna a Barcelona és un fet que
constatem cada dia als nostres barris. Les
seves causes són diverses i potser podríem
formular unes quantes teories que ens aju-
darien a entendre el perquè d’aquest fe-
nomen,  però probablement no analitza-
ríem les conseqüències que comporta
pel veïnat que el pateix. I la realitat, el dia
a dia, ens mostra que aquest fet, que fo-
namentalment és un problema de salut
pública, està afectant profundament i de
manera implacable els barris, i una de les
seves conseqüències, sovint, és l’expulsió
del veïnat.
El negoci de la droga, molt lucratiu,

no entén d’horaris ni de barreres. Molts
de nosaltres hem conegut
per la ficció com funciona la
venda al detall (quin eufe-
misme, com si fos qualsevol
altre producte). Però ara  ens
trobem que aquesta ficció
que ens miràvem de lluny i
com aliena, s’ha instal·lat al
nostre bloc o al nostre carrer. I amb
aquests “nous veïns” comencen tota
mena de friccions i de problemes, tant per
la convivència veïnal, com per la seguretat
i la salut públiques.
Tenir un narcopís a l’escala pot ser si-

nònim d’amenaces, de coaccions al veïnat
del bloc com a conseqüència de la ins-
tal·lació de màfies i, a més, implica un en-
trar i sortir de persones que tenen una ad-
dicció i que busquen satisfer les seves ne-
cessitats de manera immediata, amb tot
el que això comporta per a la convivèn-
cia (soroll a totes hores, xeringues a l’es-
cala, rastres de sangs, brutícia, baralles...).  

I no és un problema exclusiu del Ra-
val ni del Gòtic, sinó que es va estenent
a d’altres barris de la ciutat. Malaurada-
ment, ells han estat els primers en patir
les conseqüències d’una llei i d'una polí-
tica d’habitatge desastroses per part de to-
tes les administracions que ha desem-
bocat en la situació actual.
La realitat és que, segons les infor-

macions que ens arriben als moviments
socials per l’habitatge de la ciutat, la
majoria de narcopisos que funcionen són
habitatges buits, propietat de bancs,
grans tenidors o de fons voltor, ens els
quals s’instal·len les màfies de la droga,
mentre els propietaris s’ho miren amb in-
diferència perquè saben que la por i la in-

defensió legal dels llogaters i d’altres
propietaris davant d’aquest problema els
faran prendre la determinació de marxar
del bloc i del barri, i ells tindran via lliu-
re pel seu també lucratiu negoci d’espe-
culació immobiliària. És clar que ni als
bancs ni als fons voltor els importen el
més mínim les veïnes i es podria pensar
que busquen aquesta manca de segure-
tat per fer marxar als inquilins de renda
antiga com una forma més de mobbing
immobiliari.
La manca de valentia a l’hora de fer po-

lítiques d’habitatge que protegeixin la
ciutadania té aquestes conseqüències

que, moltes vegades, no es tenen en
compte quan es calculen els costos de dei-
xar sense control organitzacions que no-
més entenen de beneficis econòmics,
sense calcular els costos humans ni res-
pectar la vida de les persones. 
Sovint s’interpel·la a les xarxes veïnals

com Fem Sant Antoni perquè actuem
contra aquesta problemàtica, que no ens
quedem quiets i que fem alguna cosa tal
com ho fem amb els desnonaments. Però
aquest és un problema complex, ja que
a més del problema d’habitatge i d’ex-
pulsió del veïnat, s'hi afegeix  un pro-
blema de seguretat ciutadana i de salut
pública. No es tracta de criminalitzar el
consumidor de drogues, sinó de pres-

sionar a les respectives ad-
ministracions perquè em-
prenguin polítiques valentes
que donin suport i solucions
efectives i definitives al veïnat
que es troba en aquesta si-
tuació. Som una xarxa de su-
port que en cap cas pot sub-

stituir la feina de polítics i els cossos de
seguretat, però podem ajudar perquè
ningú se senti sol. Podem ajudar a fer que
et posis en contacte amb algú que tingui
experiència. Podem ajudar a fer que co-
neguis els protocols per actuar quan hi
ha un narcopís a la teva escala. Podem
ajudar a fer difusió mediàtica i a les xar-
xes socials per pressionar, visibilitzar i po-
sar el tema sobre la taula de l’agenda po-
lítica, perquè, en definitiva,  la lluita con-
tra l’establiment de narcopisos forma
part de la lluita contra un sistema espe-
culador que afavoreix legalment i amb in-
diferència l’expulsió el veïnat.

La majoria de narcopisos que funcionen
són habitatges buits, propietat de bancs,

grans tenidors o de fons voltors

Confinar-se perfecte.
Però quan almenys un

membre de la família
surt a treballar a fora i a més compar-
teix espai al transport públic amb de-
senes de persones més pot tornar a
casa infectat i transmetre-ho als que es-
tan tancats a pany i forrellat. Força in-
coherent tot plegat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La restricción general a
la movilidad es inapli-

cable en la práctica si no
se pausan las obligaciones laborales.
Ese volumen de desplazamientos es
imposible de controlar viajero por via-
jero. Por eso algunos países optan por
cerrar territorios enteros, y ya de por sí
es complicado.

@apuente

Felipe VI sabía desde
hace UN AÑO que era

el segundo beneficiario
de la cuenta en un PARAÍSO FISCAL del
dinero de la DICTADURA SAUDÍ y no ha
dicho nada hasta ahora que la prensa
lo ha descubierto. Y lo dice en plena cri-
sis con toda la atención en el corona-
virus. Es como su padre.

Què bé saber de tots
aquests personatges

públics que tenen Covid-
19 i que es troben bé quan hi ha po-
blació amb símptomes a qui no se'ls
està fent la prova. Sense malentesos.
Un cop més, la història ens posa a lloc
i ens recorda d'on venim. Ciutadans de
primera i de segona.

@QC_Cerezuela@carnecrudaradio@punsix
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els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Més de mil alumnes del Sagrat Cor 
es queden sense pati1

2
Bernat Dedéu: “Em seria molt 
difícil pensar la vida sense l’Eixample”

Toni Cruanyes: “La gent del barri 
em tracta amb un afecte especial”

Adrià Pujol, escriptor: “Els xinesos 
han tornat la vida al Fort Pienc”

Un sostre per als oblidats: 
la Casa Cádiz, des de dins

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Safata d’entrada

Con el atasco del gobierno actual,
el coronavirus y la falta de visión
científica de nuestros políticos,
nuestra monarquía no ha apare-
cido en los medios. Esta parece
más preocupada por la herencia
de un dinero del Rey emérito que
ante la crisis que millones de es-
pañoles estamos sufriendo. Es-
paña parece una república bana-
nera, perdón, monarquía, y eso
que no producimos bananas sino
plátanos. La pregunta al respecto
es: ¿para qué le pagamos un su-
eldo a la monarquía? Pues para
mantener las cosas más o menos
como siempre han estado y en
donde esta monarquía nos cuesta
unos ocho millones de euros al
año, más su ingente fortuna des-
cubierta, que bien nos vendrían
para paliar todo este desastre del
Covid-19. Pero ante todos estos
hechos, Felipe VI se dedica a ma-
quillar el contexto con una re-
nuncia a la herencia monetaria
de su padre sin aportar solucio-
nes al país que dirige. Él nos ha-
bló de unidad pero nadie se une
para resolver este disparate de
país. Los peninsulares no somos
borregos, a lo más deseamos una
monarquía docta, moral y ex-
perta pero esta deviene lenta, in-
teresada y ausente.

Monárquico
per David Rabadà

Peluqueros en guerra
per Maribel Estrada

En el año 2012, y en plena cri-
sis económica, el Gobierno sub-
ió el IVA de las peluquerías del
8 al 21% como un artículo de
lujo aunque la mayoría no lo
aplicamos sobre nuestros clien-
tes. Ahora, y ante la crisis del co-
ronavirus, el mismo Gobierno
decidió permitir que las pelu-
querías abrieran como una pri-
mera necesidad pero con un
IVA de lujo, aunque luego rec-
tificó. Lo más grave habría sido
que nos hubiera resultado im-
posible mantener las distancias
de seguridad entre profesio-
nales y clientes bajo riesgo de
contagio mutuo.
Ante todo el contexto ac-

tual, nuestra peluquería ya ha-
bía decidido antes de la recti-
ficación del gobierno que man-
tendría el local cerrado para no
potenciar el contagio a nues-
tros clientes, familiares y veci-
nos. Seguro que tendremos
muchas pérdidas y costará
mucho trabajo recuperarnos,
pero nuestra conciencia so-
cial y personal hace que nos
quedemos en casa. Cabe re-
cordar que durante el 2013
este sector cayó un 8%, pro-
vocando el cierre de miles de
locales. Claro está que somos
un extenso sector a quien qui-
zás no deseen ayudar, pero sí
mantener un IVA del 21%.

A les xarxes

@_Sara_Gonzalez_: Responsabilitat i so-
lidaritat és entendre que, si tu compres
massivament, el teu veí es pot quedar
sense allò que necessita.

@AngelAguiloP: Si tanques fronteres es-
tatals, per què no tanques Madrid, que és
on hi ha el gran merder? Què hauria passat
si l'epicentre hagués estat Sòria o Teruel? 

#CapitalDelCoronavirus

@laura_rosel: Ho fa un diumenge a la
tarda, amb l’estat d’alarma decretat i mi-
lions de persones pendents d’un virus.
Quin gran home d’estat.

#RenunciaAL’Herència #Solidaritat

Les millors
perles

Quina és la idea més absurda que es pot dur a terme en plena
pandèmia mundial? Els exemples comencen a ser inesgota-
bles, però la proposta guanyadora és, sens dubte, la d’orga-

nitzar una trobada multitudinària de fanàtics dels barrufets, com va
passar a França fa només uns dies.

Durant una connexió en directe per fer una entrevista en
un programa de televisió, Isabel Díaz Ayuso no va poder
contenir la tos en diversos moments. “És al·lèrgia”, va dir

somrient i amb un to tranquil·litzador. L’endemà, va anunciar
que havia donat positiu en les proves del coronavirus.

La quarantena acaba de començar, però ja s’està fent llarga i
sembla que la gent està embogint. Una prova d’això és l’home
que va decidir disfressar-se de tiranosaure Rex per sortir a pas-

sejar pels carrers de Múrcia. L’estona de llibertat va ser curta, perquè
la Policia Local el va aturar, però segur que va valdre la pena.

Amb la companyia adequada, avorrir-se durant la quaran-
tena no és una opció. Així ho ha demostrat una comuni-
tat de veïns que ja s’ha fet viral amb dos vídeos. En un,

apareixien tots els veïns jugant al bingo des del balcó i, en l’al-
tre, un d’ells feia una classe d’aeròbic mentre la resta el seguien.

En moments difícils, les onades de solidaritat són més emotives
que mai. A Lavapiés, la Charo va haver de celebrar el seu 80è
aniversari confinada a casa. Però els seus veïns no van permetre

que se sentís sola en un dia tan especial i, amb les mesures de segu-
retat, li van deixar un pastís a la porta i la van felicitar des dels balcons.
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La presència de la cervesa a
Catalunya comença l'any
1806, quan s’obre el primer

establiment a Barcelona de la
mà de Felip Costa, i l'any 1819 el
de la vídua Peter. L'any 1856 apa-
reix la barcelonina Moritz, fun-
dada per Louis Moritz, que l'any
1864 va construir una gran fàbri-
ca a fora de la muralla, en el que
avui és l’Eixample.

L'empresa Damm va ser fun-
dada per August Kuentzmann
Damm i el seu cosí i mestre Jo-
seph Damm el 1876, que es van
establir al número 27 del carrer
Viladomat. També van ser els
precursors de la cerveseria Cam-
brinus, situada a la Rambla, en
una època en què la cervesa

era un producte exòtic i de luxe.
La cervesera SA Damm, creada el
1910, va ser fruit de la unió de
tres importants empreses del
sector en aquell moment sobre
la base d’una factoria ja existent
que avui anomenem Antiga Fà-
brica Damm, que va estar activa
fins al 1992. La nova societat sor-
gida d’aquesta fusió es va apro-
fitar de les instal·lacions d’una de
les seves fundadores, La Bohè-
mia -en honor a la zona cerve-
sera de l'Europa central-, que va
néixer l’any 1905 i es va instal·lar
en aquest recinte arquitectònic
que ocupa una illa sencera del
districte de l'Eixample delimita-
da pels carrers Rosselló, Dos de
Maig, Còrsega i Cartagena.

L’edifici respon a la clàssica ti-
pologia industrial de l’època:
les façanes que combinen estu-
cat i maó vist i la xemeneia de
planta troncocònica són prò-
pies de l’arquitectura fabril de
principis del segle XX. Els ele-
ments més destacables de l'an-
tic conjunt industrial són la for-
ma acastellada de les seves fa-

çanes i la xemeneia, conservada
com a record del passat indus-
trial de l'illa. Artísticament, cal
destacar el mural que inclou el
nom de l'empresa i el logo rea-
litzat amb trencadís de ceràmi-
ca que ocupa tota l'amplada del
xamfrà sud. Un altre element a
valorar és la reixa giratòria que
tanca el pati del conjunt del ca-
rrer, construïda a inicis del segle
XXI amb xapes de ferro i que in-

clou també el nom de l'empre-
sa amb grans lletres, obra de Ja-
vier Mariscal.

MARC CULTURAL I MUSICAL
A l’Antiga Fàbrica Damm ja no s’hi
produeix cervesa però s’hi man-
tenen les oficines de la compan-
yia, tot i que l’exposició perma-
nent de l’interior manté viva la
memòria dels temps en què tots
els productes de la marca s’ela-
boraven en aquest edifici. Avui, la

vella instal·lació és coneguda so-
bretot pels concerts i festivals
que s’hi celebren, tot i que enca-
ra conserva maquinària, publici-
tat i envasos que expliquen la in-
creïble història d’aquesta marca
que va començar fa 144 anys i al
cap de poc ja produïa 20.000
hectolitres de cervesa i tenia una
quarantena de treballadors que
ho feien possible.

Foto: Josep Tort 

La Bohèmia

La fàbrica La Bohèmia, l’any 1906

Pionera de la cervesa catalana
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En blanc i negre
| santi.capellera@comunicacio21.com
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L’Entrevista

Primer de tot, com està? Com
li va la vida? Ara el veiem
poc a la televisió.

Bé, la primera resposta, abans de
dir-te com em va la vida, és que jo
podria fer televisió. El que passa és
que ja no paguen. La majoria de
gent que en fa és per promoció.  Si
em demanen de fer una entrevis-
ta hi vaig, però fer un programa, pel
que paguen, que val més no co-
mentar-ho, no ho faig.

Se’l veu en forma.
Fa 41 anys que faig màgia. No fa gai-
re em vaig mirar al mirall, vaig veu-
re que era gran i vaig dir: “Ara ha de
ser el primer dia de la resta de la teva
vida per gaudir del que no has
gaudit”. M’agrada fer màgia i classes
de comunicació, i és el que seguei-
xo fent. Faig el que em ve de gust,
que també és donar moltes coses
a la gent. Per això passo entre tres
i cinc mesos a l’any al Nepal, en una
escola on ajudo tot el que puc. 

La solidaritat és un pilar bàsic
del seu dia a dia.
Totalment. Cada cosa que faig
guardo uns diners i me’ls emporto
cap allà. I, quan s’acaben, vinc aquí
i torno a recuperar. Gràcies a Déu
puc treballar. En aquests moments
soc l’home més feliç del món.

Feliç i optimista.
M’ho prenc tot amb molta filoso-
fia, no em discuteixo amb ningú i
gairebé tot em sembla bé. 

La màgia segueix sent el principal
ingredient per ser feliç?
I tant. Totalment. Ara m’han trucat
perquè hi ha un Mosso d’Esquadra
que té una filla amb una malaltia
molt complicada. Doncs ja hem
quedat, aniré a veure’ls i a fer una
mica de màgia.

De fet, també freqüenta un altre
lloc del barri per fer-hi màgia:
l’Hospital Clínic. 
Fa 50 anys vaig començar a anar al
Vall d’Hebron i ara, com que visc
aquí, vaig al banc de sang del Clí-
nic i també a oncologia i a ictus.
Quan hi vaig noto l’agraïment de la
gent. Amb el que jo faig m’aplau-
deixen fàcilment, però està ple
d’herois. Senyores grans que hi
van a llegir, a explicar coses, a es-
coltar... Perquè parlar és una ne-
cessitat, però escoltar és un art. 

I el seu centre d’operacions de tot
el que té a veure amb la màgia és
aquí on fem l’entrevista, a l’Es-
querra de l’Eixample. Hi té una
escola de màgia, en aquest pis. 
Sí, aquí hi estic molt bé. Faig les
classes als meus alumnes, hi tinc el
taller... Vinc de viure 20 anys al
Montseny però soc del carrer Flo-
ridablanca, entre Urgell i Borrell.
Soc nascut a l’Eixample i n’estic en-

amorat. Al Montseny em vaig aca-
bar cansant de la tranquil·litat i em
vaig dir que havia de tornar al ba-
rri. Que em saludin, parar a fer un
cafè... Tot això em dona vida. I
aquesta zona de Villarroel, Casa-
nova, Aribau i París, que és on visc
i hi tinc l’escola de màgia, encara és
una mica barri.

I li agradaria que es millorés al-
guna cosa?
Primer, menys cotxes. Però sobre-
tot més transport públic. De ve-
gades agafo l’V11 i... Els dies de fes-
ta m’haig d’esperar 25 minuts.
D’espais verds m’agradaria que
n’hi hagués més i que es fessin més
coses per a la gent gran. I m’agra-
daria molt que hi hagués un teatret
on la gent pogués fer coses. Aquí
la gent no va gaire a actes, confe-

rències.... És que l’Eixample és un
barri complicat.

Sovint es diu que no hi ha gaire
teixit de barri, a diferència d’altres
llocs de la ciutat. 
Sí i ho trobo a faltar. El cap de set-
mana, per exemple, en aquest ba-
rri gairebé no veus ningú, sobretot
a l’estiu. Jo, per exemple, quan
arriba el cap de setmana surto al
carrer a fer una volta. M’agrada
molt anar al Floridablanca, per
exemple.

Quins són els seus llocs preferits? 
El meu lloc preferit no és a l’Ei-
xample. És la catedral i tot el barri
Gòtic. Hi vaig caminant i travesso
el que era el meu barri. Passo per
davant del que va ser casa meva,
el 114 de Floridablanca. Em paro,
miro, recordo la meva mare amb el
cistell a la porteria... I recordo el cot-
xe de l’escola quan ens venia a re-
collir, amb aquell fred que feia.
Allà hi vaig viure fins als 27 o 28
anys. I la meva mare hi va morir.
Quan hi passo de vegades em cau
alguna llàgrima.

I creu que han canviat les coses
entre abans de marxar al Mont-
seny i ara?
Hi ha una cosa que em fa molta
pena. Quan vivia a Floridablanca, la
gent saludava, es paraven un mo-
ment encara que només fos per dir
“hola” o “com estàs”. Això s’ha aca-
bat. Ara hi ha gent tan preocupa-
da pels seus problemes que els dius
adeu i no et saluden. Tot i que jo tinc
un avantatge, que és que em co-
neixen i de vegades em diuen:
“Hola Magic! Com va?”.

I això ho agraeix. 
Home, i tant. Perquè en aquest país,
la gent, desgraciadament, oblida els
artistes. Tot i que jo noto que se-
gueixo sent estimat.

L’ha tingut aquesta sensació d’o-
blit que comenta?
En absolut. És cert que el món avan-
ça. Ara, per exemple, ha sortit el
Mago Pop, que ho fa molt bé. Hi ha
una altra generació, però jo se-
gueixo fent màgia. Ahir vaig assajar.
Estic preparant un espectacle, que
es diu Genius, amb la meva filla.

Màgic Andreu /Mag i il·lusionista

Ens trobem amb el Màgic Andreu al pis del carrer París, tocant a Villarroel, on
té la seva escola de màgia. Només entrar-hi, queda clar que la seva vida és
això. Abans de començar l’entrevista, ensenya amb orgull tots els records 
acumulats a les parets i  alguns objectes que fa servir en els seus trucs.

“Vinc de 
viure 20 anys 
al Montseny 
però el que 

em dona vida 
és l’Eixample”

Albert Ribas
L’ESQUERRA

Perfil | Més de 40 anys fent màgia
El Màgic Andreu es va endinsar en el món de la màgia amb 30 anys i avui, amb 71, 
segueix al peu del canó. Amb una vitalitat extraordinària, el seu dia a dia passa per 
la seva escola de màgia (www.elmagicandreu.com) i la solidaritat amb el Nepal. 

“En aquests moments
soc l’home més feliç del
món. M’ho prenc tot
amb molta filosofia”
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En marxa les obres a Consell
de Cent per reduir el trànsit

URBANISME4El carrer Consell
de Cent ja està més a prop de
convertir-se en un eix cívic i
verd destinat només als via-
nants. Aquest mes de març s’han
posat en marxa les obres de pa-
cificació d’aquesta via entre Vi-
ladomat i Comte Borrell.
Amb aquesta actuació, es fa

un pas endavant en la creació de
la superilla de Consell de Cent-
Germanetes, que també preveu
la pacificació de Llançà, Roca-
fort, Comte Borrell i Casanova
perquè esdevinguin carrers per
als vianants. En la mateixa línia,

les obres actuals també van en
sintonia amb l’objectiu del go-
vern d’Ada Colau de convertir un
de cada tres carrers de l’Eixam-
ple en un eix verd. A banda,
tammbé es tracta d’un impuls a
la iniciativa de protegir els en-
torns escolars proposada per
l’Ajuntament a principis d’any.
Per tot plegat, des d’Eixam-

ple Respira veuen amb bons
ulls l’inici de les obres a Consell
de Cent, que serviran per reduir
el trànsit i, per tant, “millorar la
salut de la ciutat”, tal com han
manifestat a través de Twitter.

HABITATGE4La crisi de l’habi-
tatge és un mal que afecta el con-
junt de la ciutat, i l’Esquerra de
l’Eixample no és una excepció.
Una prova d’això és que, sense
anar més lluny, dimecres passat hi
havia tres desnonaments previs-
tos al barri. Finalment, gràcies a
la mobilització de la Xarxa d’Ha-
bitatge de l’Esquerra de l’Eixam-
ple i diversos veïns i veïnes, se’n
van poder evitar dos.
“No hem pogut aturar el des-

nonament de Viladomat. Mal-
grat tot, n’hem aturat dos de tres,
som imparables”, deien els mem-
bres d’aquesta entitat al seu comp-
te de Twitter. A més, també van
mostrar el seu agraïment al veïnat
que els havia ofert suport i van
concloure: “No ens cuida la poli-
cia, ens cuiden les companyes”.

LA FADY, MALALTA DE CÀNCER
Un dels dos desnonaments que fi-
nalment no es van executar va ser
el de la Fady, una dona de 41 anys
que viu de lloguer en un pis del ca-
rrer Balmes i que pateix un càn-
cer en estat avançat. A conse-

qüència de la malaltia, aquesta veï-
na hondurenya no pot treballar i,
per tant, no té ingressos per poder
fer front al pagament del lloguer. 
El dia 8 de març, la Xarxa

d’Habitatge va publicar un vídeo
a les xarxes socials en què la ma-
teixa Fady explicava la seva si-
tuació i demanava “només uns
mesos més” per poder tornar a
Hondures. “Ja he acceptat la ma-

laltia que tinc i no em vull morir
aquí, vull morir al meu país”,
deia, visiblement emocionada. 
Dos dies més tard, la mateixa

entitat veïnal celebrava l’anunci de
la suspensió d’aquest desnona-
ment. En paral·lel, però, dilluns la
Xarxa d’Habitatge va recordar
que ja feia una setmana que la Ha-
yat i la seva família estaven vivint
amb l’aigua tallada.

Mobilització per aturar un desnonament fa un mes. Foto: @XHabitatgEE

La lluita veïnal atura dos 
desnonaments al barri

Transport | Continua el descontentament pel bus 41
La desaparició del bus 41 i el recorregut del seu substitut, el V9, continua gene-
rant queixes veïnals. Els afectats, que s’apleguen en la plataforma Salvem el Bus
41, volen recuperar l’anterior itinerari entre plaça Catalunya i Francesc Macià.
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SOCIETAT4El coronavirus ha
tingut un gran impacte en la
vida quotidiana de tota la ciuta-
dania, però no afecta tothom
de la mateixa manera. Hi ha
col·lectius que són especialment
vulnerables davant d’aquest vi-
rus, com la gent gran o les per-
sones amb malalties prèvies, i
que s’han de protegir especial-
ment de possibles contagis. Per
a aquestes persones, que formen
part de l’anomenada població de
risc, sortir a comprar el pa en ple-
na pandèmia pot suposar un
perill per a la seva salut. 
Davant d’aquesta situació,

veïns i veïnes de Sant Antoni
s’han organitzat per crear una
xarxa de suport que doni un cop
de mà als més afectats pel Covid-
19 al barri. Des del compte de
Twitter @SantAntoniCovid, pro-
posen que cadascú detecti si al
seu edifici o entorn hi ha algú en
situació de vulnerabilitat, per tal
d’oferir-li ajuda a l’hora de com-
prar aliments, medicaments i

altres productes de primera ne-
cessitat. Els integrants d’aques-
ta xarxa, que es coordinen a tra-
vés d’un grup de Telegram, posen
l’accent en les mesures de segu-
retat recomanades pels experts,
com ara mantenir un metre de
distància amb la persona que
ajuden, rentar-se les mans i des-
infectar claus i telèfons mòbils.

Aquesta iniciativa no ha dei-
xat de guanyar adeptes des que
es va crear el 14 de març i, a ban-
da, se li han sumat altres pro-
postes molt útils en aquests dies.
Una d’elles és la del Mercat de
Sant Antoni, que ha decidit ofe-
rir servei a domicili gratuït per
als majors de 65 anys. 

L’EIXAMPLE S’ORGANITZA
Però no només Sant Antoni ha
demostrat que, en els moments
complicats, la solidaritat és la mi-
llor resposta, sinó que aquesta ha
estat la tendència que s’ha seguit
al conjunt del districte.
A l’Esquerra de l’Eixample,

per exemple, també ha sorgit una

xarxa de suport mutu que, a
més de garantir l’abastiment
dels col·lectius de risc, ofereix un
servei de cura d’infants per als
pares i mares que encara es
veuen obligats a treballar de
forma presencial. Per difondre i
organitzar la seva tasca, els im-
pulsors d’aquesta iniciativa han

creat el compte de Twitter
@EEnscuidem i han posat en
marxa dos grups de WhatsApp,
un destinat a les persones que
necessitin demanar suport i un
altre per a les que vulguin i pu-
guin oferir-lo. En aquest sentit,
els joves estan jugant un paper
imprescindible als barris.

Solidaritat en temps de pandèmia
» Neix una xarxa ciutadana per ajudar les persones més vulnerables durant la crisi del coronavirus
» Els veïns s’organitzen per comprar productes de primera necessitat a la gent gran o amb malalties

Els paradistes del Mercat de Sant Antoni mostren la seva solidaritat aquests dies. Foto: Arxiu

Narcopís | El cas del pis de l’Arquebisbat, en ‘stand-by’
Els veïns del 163 del carrer Tamarit, on fa uns mesos va començar a funcionar un narcopís en una propietat
de l’Arquebisbat, van explicar dies abans de l’esclat de la crisi del coronavirus que, últimament, els ocupants

del pis “estan tranquils”. Els veïns, però, lamenten que no poden fer res per expulsar els ocupes.

El Mercat de Sant
Antoni ofereix servei 
a domicili gratuït per 
a majors de 65 anys
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Dreta de l’Eixample

ESCOLES4El tancament de les
escoles per la crisi del Corona-
virus ha deixat en un segon pla
la problemàtica del Sagrat Cor i
el seu pati. Abans que divendres
passat es decretés el tancament
de tots els centres escolars de Ca-
talunya, el cas seguia sense so-
lucionar-se.
Cal recordar que un total de

1.200 alumnes d’aquesta escola,
situada al número 326 del carrer
Diputació, havien d’haver estre-
nat un pati, amb una doble pis-
ta, el passat 8 de gener. El Dis-
tricte, però, va aturar les obres,
que estaven en la fase final, per
una queixa  veïnal que denun-
ciava l’alçada d’una xarxa pro-
tectora del voltant de la pista
superior. Des de principis d’any,
doncs, el pati no ha pogut obrir i
els alumnes no l’han trepitjat.
La demora de la situació va

provocar que fa uns dies l’escola
portés al cas a la Síndica de
Greuges per mirar d’accelerar la
solució. En paral·lel, el director
del projecte de reforma de les pis-
tes, Joan Antoni Torrent, va pre-

sentar al Districte un nou projecte
que contempla un nou disseny de
la xarxa protectora, que passaria
a fer dos metres i mig (1,80 me-
tres de tanca i 70 centímetres de
xarxa). Ara, amb l’emergència pel
coronavirus, la resolució del cas
es demorarà encara més. Tot i
això, Torrent explica que “si el
Districte no accepta el nou dis-

seny proposat, l’escola es plan-
tejarà presentar un contenciós”.
El responsable del projecte afe-
geix que des del Districte se li ha
transmès la voluntat d’arribar a
una solució acordada. Tot i això,
tem que la situació es vagi allar-
gant. Caldrà veure si quan l’escola
torni a obrir el pati haurà de
continuar tancat. 

La pista superior és la que ha desencadenat el problema. Foto: Línia Eixample

El cas del pati del Sagrat 
Cor arriba a la Síndica

Música | El piano de Maria Canals surt al carrer
El piano de cua de Maria Canals va sortir al carrer el passat dia 12 amb motiu
de l’aniversari de la pianista. L’instrument va estar tot al dia al passatge Ma-
ria Canals, al costat del passeig de Gràcia, per a tothom que el volgués tocar. 

La Pedrera tanca les seves
portes pel coronavirus

SOCIETAT4La declaració de l’es-
tat d’alarma pel coronavirus ha
provocat el tancament de cen-
tenars d’edificis i equipaments
de la ciutat, i els monuments em-
blemàtics no se n’han salvat. La
Fundació Catalunya La Pedrera
va suspendre les visites i activi-
tats obertes al públic a la Casa
Milà dissabte passat i de mo-
ment no hi ha una data fixada
per a la reobertura.
Segons un comunicat emès

pels responsables de l’edifici
d’Antoni Gaudí, la mesura es va
prendre “per tal de contribuir a

evitar la propagació del corona-
virus i per protegir la salut dels
visitants, empleats i proveïdors
i, de forma molt especial, els
col·lectius de risc”. A més, la fun-
dació va fer extensiu el tanca-
ment a la resta dels seus espais,
repartits arreu de Catalunya.
Més enllà de La Pedrera, tots

els centres cívics, casals i equi-
paments municipals de la Dre-
ta de l’Eixample també s’han vist
obligats a tancar les seves portes
arran de la pandèmia del Covid-
19, seguint les recomanacions de
les autoritats i els experts.

La Casa Milà va tancar dissabte. Foto: Pere Francesch/ACN
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Sagrada Família

SOCIETAT4La pandèmia mun-
dial pel coronavirus està deixant
un gran nombre d’imatges in-
sòlites. Una d’elles, la de la Sa-
grada Família buida, amb les
portes tancades i sense operaris
fent obres. I és que la Junta
Constructora del temple va de-
cidir dijous passat aturar les
obres i les visites a partir de l’en-
demà,  el divendres 13 de març. 
Aquesta decisió es va prendre

amb “la voluntat de protegir els
visitants, tot el personal i els
col·laboradors externs del tem-
ple del risc de possibles contagis”
de Covid-19, segons un comu-
nicat de la Junta, que també va
fer extensiu el tancament a la
Casa Museu Gaudí del parc
Güell. En el mateix text es va in-
formar que, ara per ara, la reo-
bertura de la Sagrada Família
“no té una data fixada”, però que
“s’estudiarà la situació de forma
periòdica i s’informarà perti-
nentment”. A través de les xar-
xes socials, la Junta es va com-
prometre a retornar l’import
“de manera automàtica a les

persones afectades” pel tanca-
ment del temple. 

ACTES LITÚRGICS
Pel que fa als actes litúrgics pre-
vistos per als pròxims dies, la
Junta va informar que es man-
té el calendari d’atenció als fidels
i que s’adequarà l’espai de cele-
bració per aplicar-hi les mesures

preventives adients. De fet, des
de dijous passat, ja es va reduir
l’aforament màxim permès per
tal de mantenir la distància per-
sonal d’un metre. Aquesta és
una de les mesures que reco-
manen els experts per evitar
contagis i, a més, és el que esta-
bleix el reial decret pel qual es
declara l’estat d’alarma.

La Sagrada Família, tancada des del dia 13. Foto: Pere Francesch/ACN

La Sagrada Família tanca 
i para les obres pel coronavirus

Centre Cívic Sagrada Família | Suspeses totes les activitats
El Centre Cívic Sagrada Família va suspendre totes les seves activitats divendres pas-
sat, i fins a nou avís, a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. El centre 
també ha suspès  les renovacions i inscripcions als tallers culturals de primavera.

La colla castellera ja no té
espai en el seu actual local

TRADICIÓ4Els castellers i caste-
lleres  de la Sagrada Família ja no
caben al seu local del  número 16
del passatge Sant Pau.
“Amb les mides d’amplada i al-

çada dels castells, i els membres
que som, la capacitat del local ja
no és proporcional amb el que ne-
cessitem” explica Sandra Farré,
presidenta de la colla, fent refe-
rència a un espai que compartei-
xen amb altres entitats. 
Des del 2017, els Castellers de

la Sagrada Família són una colla
de vuit, que vol dir que fan castells
de vuit pisos. “Fent segons quina
torre, tocaríem la paret si cai-
guéssim”, assegura Farré.

“La zona més alta del local, i
també la més idònia per assajar,
és al fons de l’espai i precisament
és la més estreta”, assegura la
presidenta. El Districte ha ofert a
la colla com a alternativa la Fàbrica
del Sucre, però aquest equipament
trigarà com a mínim tres anys en
estar disponible. “Ens hem reunit
amb el Districte però la resposta
sempre és la mateixa: que estan
buscant espais”, explica Farré.
Per la colla castellera, l’espai

ideal seria l’illa de les Aigües, al
carrer Mallorca. “És un lloc, hi
ha molt espai i seria una solu-
ció per a nosaltres i altres enti-
tats”, conclou Farré.

L’actual local dels castellers és petit, segons la colla. Foto: Castellers SaFa
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El president del Club Bàsquet
Roser, Xavi Viñes, passeja pel ca-
rreró que hi ha entre Alí Bei i Le-
pant, just al darrere de la Casa
Groga, i que va a parar al pave-
lló on juguen els equips de l’en-
titat. Sembla una zona tran-
quil·la, però ja fa prop de quatre
mesos que s’hi han instal·lat
unes furgonetes on fan vida di-
verses persones. 
“Aquí és on dormen, mengen

i fan les seves necessitats”, la-
menta Viñes, mentre assenyala
els vehicles en qüestió. El presi-
dent explica que les famílies del
club estan preocupades i s’han
queixat de la situació. “Això a la
nit és fosc i els pares i mares no
es refien de deixar els fills i filles
sols, sovint hem de sortir a acom-
panyar-los”, reconeix. Per això,
des que va detectar el problema,

va traslladar aquestes queixes al
Districte. “El carreró afectat de-
pèn de Barcelona Serveis Muni-
cipals (BSM).  BSM hauria de pre-
sentar una denúncia perquè es
pugui actuar”, explica Viñes. BSM
és una empresa municipal.

OBJECTIU: VENDRE FERRALLA
Segons ha pogut saber el presi-
dent del CB Roser a través de con-
verses amb la Guàrdia Urbana,
les persones que viuen a les fur-
gonetes es dediquen a fer tripijocs
i recollir ferralla i, després, s’em-
porten el que aconsegueixen al

Marroc, on ho venen. De fet, es
tracta de gent força pacífica, ja
que fins i tot van fer fora un

grup de nois que també havia ge-
nerat sensació d’inseguretat en-
tre els membres del club i els
veïns. Tal com explica Viñes, fa
uns mesos, “uns nanos van in-
tentar entrar dins de cotxes apar-
cats a la zona per quedar-s’hi a
dormir”. Al cap de pocs dies,
aquests joves van deixar d’apa-

rèixer per allà i des de l’entitat
creuen que va ser gràcies als ocu-
pants de les furgonetes, a qui “no
els interessa” que hi hagi con-
flictes a prop seu. 
Sigui com sigui, la presència

d’aquests vehicles convertits en
llars provoca desconfiança i ha
fet que aquesta zona del barri ja

no es consideri segura. Com a
mínim, això és el que es pot de-
duir veient que, “on abans la gent
havia d’aparcar en doble fila
perquè no hi havia prou lloc, ara
hi ha places lliures cada tarda”,
apunta Viñes, en declaracions fe-
tes dies abans que esclatés la cri-
si del coronavirus.

“Els pares i mares no se’n refien”

Els vehicles estan instal·lats en un carreró entre Alí Bei i Lepant. Foto: Línia Eixample

Anna Utiel
FORT PIENC

Centre Cívic Fort Pienc | Calaix de Cultura gestionarà l’espai
L’empresa Calaix de Cultura ha estat escollida per l’Ajuntament per gestionar el Centre 
Cívic Fort Pienc fins al’any 2023. L’empresa, que també gestionarà la Casa Elizalde i la
Casa Golferichs, rebrà una adjudicació de 560.000 euros per l’espai del Fort Pienc.

Tot i la intranquil·litat,
des del CB Roser
expliquen que es
tracta de gent pacífica

» Les famílies del CB Roser denuncien que hi ha gent vivint en furgonetes aparcades a prop del pavelló
» El carreró on s’han instal·lat és propietat de Barcelona Serveis Municipals, empresa de l’Ajuntament
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Comerç

INNOVACIÓ4Els canvis en les
formes de consum que s’han
produït en els darrers anys fan
que el comerç de proximitat es
vegi obligat a reinventar-se.
Conscient d’això, el Districte va
organitzar el passat 9 de març,
abans de l’esclat de la crisi del co-
ronavirus, una reunió amb els re-
presentants dels eixos comer-
cials de la zona per abordar el de-
bat ‘Propostes per a un comerç
amb futur a l’Eixample’. Aques-
ta trobada va servir per explicar
els Programes d’Actuació de Dis-
tricte (PAD) i els pressupostos
participatius als comerciants i, al-
hora, perquè aquests proposes-
sin els seus propis projectes. 
Entre les iniciatives que els as-

sistents van posar damunt la tau-
la, destaca la d’instal·lar una xar-
xa per detectar el flux de vianants
als barris. Es tracta d’un sistema
que ja s’ha implantat en alguns ei-
xos comercials i que detecta els te-
lèfons mòbils que passen per la
zona. Segons ha explicat a aquest

mitjà la gerent dinamitzadora de
l’Eix Encants Nous, Natàlia Mas,
aquesta eina ha de permetre als
comerciants conèixer “els movi-
ments dels clients i actuar en
conseqüència”. En la mateixa lí-
nia, el gerent dinamitzador de
l’Eix Sagrada Família, Oriol Agu-
lló, afirma que “la part interessant
d’això és agafar les dades i fer-ne
una interpretació”. Per exemple,
tots dos han coincidit a dir que, un
cop detectades les hores del dia en
què hi ha més afluència de via-
nants i compradors, es podrien re-
pensar els horaris d’obertura de

les botigues. A més, creuen que
també es podria detectar si cam-
panyes com la del Black Friday te-

nen un impacte real a l’hora d’a-
treure clientela. 

SER SOSTENIBLES
Una altra de les propostes plan-
tejades en aquest debat va ser la
d’aprofitar les zones blaves per in-
corporar carregadors de vehicles
elèctrics. Aquesta idea respon a l’a-
posta dels comerciants per la mo-

bilitat sostenible. “La idea és que
hi hagi més punts de càrrega per-
què canviïn els hàbits de mobili-
tat”, ha dit Agulló. En aquest sen-
tit, ha recordat que, per aconseguir
aquest canvi, no n’hi ha prou amb
“pedagogia, sinó que s’ha de fer fei-
na efectiva sobre el territori”. Mas
també comparteix aquesta visió:
“Si no hi ha carregadors, no hi hau-

rà cotxes elèctrics”, ha afirmat. Per
això creu que és positiu que els ei-
xos comercials esdevinguin “zones
amables” per als propietaris d’a-
quests vehicles.
Ara, amb les pèrdues que pro-

vocarà el coronavirus, la prioritat
del comerç serà frenar el cop
però el debat sobre el model se-
guirà més endavant.

El comerç mira cap al futur
» El debat ‘Propostes per a un comerç amb futur a l’Eixample’ posa damunt la taula idees innovadores
» Els representants dels eixos comercials proposen instal·lar una xarxa per detectar el flux de vianants 

Els representants dels eixos comercials es van reunir el 9 de març. Foto: Twitter (@Bcn_Eixample)

Coronavirus | Els comerciants demanen mesures urgents
Barcelona Comerç ha demanat mesures urgents per mitigar l’aturada comercial a causa del corona-

virus. L’entitat diu que cal assegurar la liquiditat dels negocis i vol una “moratòria o l’anul·lació 
de qualsevol taxa o impost”. També demana ajudes per als autònoms i facilitar l’accés al crèdit.

Els eixos també volen
incorporar carregadors
de vehicles elèctrics
a les zones blaves
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Atletisme | La Marató es planteja tres possibles escenaris
Els organitzadors de la Marató contemplen tres escenaris pel canvi de data de la cursa:
deixar-la per al diumenge 25 d’octubre, postposar-la per al 2021 (s’hauria d’anunciar

data, però seria al març) o bé permetre que els inscrits cedeixin els seus dorsals.Esports

Des del cap de setmana passat les
pilotes estan guardades a les bos-
ses, les sabatilles al moble saba-
ter i els uniformes al calaix. El co-
ronavirus ha fet saltar pels aires
la temporada basquetbolística
2019-20, que a hores d’ara és una
gran incògnita saber de quina
manera podrà acabar-se.
Pel que fa als equips del dis-

tricte, hi ha dos escenaris clara-
ment diferenciats: el sènior mas-
culí del CB Roser, que juga a la lli-
ga EBA (competició organitzada
per la Federació Espanyola de
Bàsquet) i la resta d’equips del
conjunt del Fort Pienc i tots els al-
tres de l’Eixample, tant els que ju-
guen en competicions de la Fe-
deració Catalana com del Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona.
El que és segur és que la set-

mana passada les lligues estaven
aturades i que aquest cap de set-
mana tampoc es jugaran par-
tits. La suspensió de 15 dies faria
que les lligues arrenquessin de
nou dissabte de la setmana que
ve, una situació que a hores d’a-
ra és una quimera.
Així, la FEB podria ser el pri-

mer organisme que anunciés el fi-
nal definitiu de les seves compe-

ticions. Tot apunta cap a aques-
ta decisió, ja que molts clubs ho
haurien demanat, després d’ha-
ver vist com alguns dels seus ju-
gadors i jugadores han tornat
als seus països d’origen.
La decisió de la Federació

Catalana, en canvi, no està tan
clara. La FCBQ va enviar tots els
seus treballadors a casa abans-
d’ahir, des d’on fan teletreball.

Com s’acabaran les lligues és, hores d’ara, una incògnita. Foto: FEB

Tot el bàsquet s’atura: quin
és el futur de les competicions?
» La FEB podria anunciar la cancel·lació de la lliga EBA en breu
» La futura decisió de la Federació Catalana encara no està clara

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Classificacions2a Femenina de futsal Lliga EBA 3a de futsal DH Catalana de futsal
Equip

Bisontes Castellón
FS Castelldefels
La Concòrdia
Cervera-Segarra
FS Ripollet
CFS Eixample
AECS
Almàssera
Aliança Mataró
César Augusta
Red Stars
Hispànic Torrent

PTS

40
37
36
33
33
26
25
25
24
22
11
0

GC

41
51
41
67
61
57
59
73
77
68
76
114

GF

57
64
59
84
58
61
55
57
63
53
40
19

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Equip

CB Mollet
CB Valls
BBA Castelldefels
UE Mataró
CB Cornellà
CB Salou
AE Badalonès
El Olivar
JAC Sants
UE Barberà
Palma Air Europa
CB Roser

PTS

35
35
34
34
33
32
31
29
27
26
25
25

PC

1514
1463
1405
1442
1503
1563
1597
1626
1454
1537
1649
1688

PF

1606
1556
1501
1503
1540
1543
1545
1493
1343
1419
1510
1435

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Equip

CE Sant Julià
OC La Sentiu
CCR Castelldefels
Esparreguera CFS
Bosco Rocafort
FS Solsona
Santpedor CEFS
Alcoletge CFS
FS Olesa
AECS
FS Sant Sadurní
CFS Laguna

PTS

34
31
27
27
25
23
22
22
20
19
18
9

GC

75
98
91
79
84
84
76
91
90
100
76
106

GF

83
94
91
73
71
77
68
77
63
63
45
46

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PTS

39
36
36
35
34
24
23
22
16
16
14
11

GC

55
39
41
45
46
55
61
51
70
69
63
69

GF

87
67
62
70
85
67
59
62
54
44
45
40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Equip

Gràcia FSC
CFS Eixample
Alheña
Màgic Sants
Monistrol FS
CEFS Prosperitat
St. Andreu Sagrera
Sant Joan CFS
CFS Cornellà
CFS Sant Boi
St. Andreu de la Barca
Barnasants

Sense futbol ni futbol sala 
com a mínim fins a final de mes
FUTBOL4Igual que en el cas del
bàsquet i de moltes altres disci-
plines esportives, tant la Fede-
ració Espanyola com la Federa-
ció Catalana i el Consell de l’Es-
port Escolar van ordenar, a finals
de la setmana passada, l’aturada
de les competicions. 
Si es compleixen els terminis

marcats per aquests ens, el cap de
setmana de la setmana que ve
s’haurien de tornar a posar en
marxa. La realitat, però, és que
pensar que això podria ser així és
més que impensable.
Aquesta situació, doncs, afec-

ta clubs com el CFS Eixample
(amb els sèniors i totes les cate-
gories de la base), el Bosco Ro-
cafort, l’FC l’Esquerra de l’Ei-
xample, la Penya Anguera, el
Don Bosco CF i el Catalonia, en-
tre molts altres.
L’activitat en aquestes entitats

està completament aturada des
de finals de la setmana passada
i esperen les consignes dels diri-
gents federatius. Alguns d’a-
quests clubs estan fent servir les
xarxes socials i l’etiqueta #joem-
quedoacasa per mostrar el que
fan alguns dels seus jugadors.
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“Per guarir la pell ferida: per això serveix
la poesia”. Són les paraules de Cesk Frei-
xas, el músic i escriptor que aquest mes
de març ha publicat el seu tercer llibre i
segon poemari. Sota el títol El delta de les
paraules, Freixas aplega textos de temà-
tica crítica i universal, escrits de forma re-
posada, sense pressa, per convidar a la re-
flexió i el diàleg.

Viu en línia

Llibres

El delta de les paraules
Cesk Freixas

Després de cancel·lar tota la seva pro-
gramació habitual a causa del coronavi-
rus, el Teatre Lliure ha decidit que l’es-
pectacle ha de continuar. Per això, ha im-
pulsat tres iniciatives: #LliureAlSofà, que
ofereix obres de teatre senceres a YouTube;
#TeatreAlFil, que comparteix textos dra-
matúrgics a Twitter, i #15dies15anècdotes,
que explica curiositats a Instagram.

Teatre

#TheShowMustGoOn
Teatre Lliure

Catorze àlbums d’estudi publicats i tres
dècades fent música. Són fites que no es-
tan a l’abast de tots els grups, però sí de
Sínkope, una banda de rock nascuda a Ex-
tremadura l’any 1990. En aquest últim tre-
ball, presenten una desena de cançons
(més dues bonus tracks) en què el grup
conserva la seva essència sense oblidar
la importància d’explorar sons nous.

Música

D’entrada, el títol ja crida l’atenció i, pro-
bablement, molts espectadors s’hi sentin
identificats durant aquests dies de qua-
rantena. Però, més enllà d’això, els ingre-
dients d’aquesta nova sèrie de Netflix con-
viden a veure-la. La protagonitzen dos dels
actors de la pel·lícula It (versió de 2017) i
barreja trets de sèries d’èxit com Stranger
things i The end of the f***ing world.

Pelis i sèries

Esta mierda me supera
Jonathan Entwistle

Por pensar le dió al hombre
Sínkope

Cuarentena Fest
Ara que el coronavirus ha obligat a anul·lar o posposar
totes les propostes culturals, els artistes han sabut rein-
ventar-se aprofitant les xarxes socials. Un exemple d’ai-
xò és el Cuarentena Fest, un festival de música en strea-

ming que, del 16 al 27 de març, ha programat una cin-
quantena de concerts. Músics com El Petit de Cal Eril,

The Crab Apples o Pavvla s’han sumat a aquesta iniciati-
va, que ofereix espectacles d’entre 20 i 30 minuts en di-
recte. Els vídeos, que els artistes enregistren des de casa

seva, es poden veure a través de YouTube i Tumblr.   

El nom d’Oriol Mitjà (Arenys de Munt, 1980) ha en-
trat amb força als mitjans catalans des de l’esclat
de la crisi del coronavirus. Aquest metge investi-
gador, especialitzat en malalties infeccioses, s’ha
convertit en la veu experta a Catalunya per lluitar
contra la pandèmia del Covid-19. I no és d’estran-
yar: la seva trajectòria l’avala. En els darrers anys,
ha trobat la cura del pian, una malaltia tropical, i

s’ha involucrat a fons en la investigació de la sífilis.
Ara, juntament amb Bonaventura Clotet, lidera un
equip de la Fundació Lluita contra la Sida de l’Hos-

pital Germans Trias i Pujol de Badalona que s’ha
proposat frenar els contagis de coronavirus. De la
mà del Departament de Salut, aquests investiga-
dors han posat en marxa un assaig clínic pioner,
gràcies al qual unes 200 persones infectades es-
tan provant dos fàrmacs que podrien aturar la

propagació del virus que ha paralitzat mig món.

O R I O L  M I T J ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un infectòleg de renom
És un dels líders de la Fundació Lluita contra la Sida

Famosos

Liderar la lluita contra el coronavirus
Ha impulsat un estudi per frenar la cadena de contagis

Admiració, però també crítiques
Alguns diuen que parla clar; d’altres, que està polititzat

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| DOOM Eternal
Acció, trets i explosions. Això és el que ofereix DOOM Eternal, el nou videojoc
en què els jugadors hauran de sobreviure en un món completament hostil. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

AJUDA PROFESSIONAL

Renta’t les dents després de cada àpat, preferiblement amb una
pasta dentífrica que contingui fluor, i fes servir fil dental

HÀBITS A EVITAR

HIGIENE

ALIMENTACIÓ SALUDABLE

E S T I L S  D E  V I D A

i SALUT

Un somriure pot mostrar molt més que un estat d’ànim.
Tenir les dents grogues o les genives inflamades són
alguns dels problemes bucodentals més comuns que

tenen un impacte en la salut general i que, de fet, poden ser
indicadors que existeix un problema més greu que encara no
s’ha detectat. 

Per això, és clau acudir de forma regular al dentista, enca-
ra que aparentment tot estigui bé. Posar-se en mans d’un
professional és la millor manera de prevenir malalties i asse-
gurar-nos que la nostra boca gaudeix d’una bona salut.

D’altra banda, és imprescindible mantenir uns bons hà-
bits en el nostre dia a dia. Després de cada àpat, cal raspallar-
se molt bé les dents, preferiblement amb una pasta dentífri-
ca amb fluor. També és recomanable fer servir fil dental per
acabar d’eliminar les restes d’aliments que puguin quedar.

Sigui com sigui, cal recordar que tot això només serà útil
si evitem hàbits negatius, com el consum de tabac o alcohol,
i seguim una dieta sana i equilibrada. En aquest sentit, és im-
portant menjar més fruites i verdures i menys dolços.

La salut que amaga un somriure

Ves al dentista, com a mínim, un cop l’any, 
encara que aparentment estigui tot bé

Les claus

El consum de tabac i alcohol i l’excés d’aliments 
dolços afecta negativament la nostra boca

És recomanable seguir una dieta sana, 
basada en fruites i verdures
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