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Els integrants de la Casa
Cádiz fabriquen mascaretes
contra el coronavirus

Marc Pedrosa, el jove sanitari
del barri atrapat a l’Equador
pel virus, ja és a Barcelona

líniaeixample
cada dimecres
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A la UCI
4 La crisi del coronavirus

4 Una de les qüestions que més

deixa el petit comerç molt tocat
i alguns negocis no reobriran

preocupa els comerciants és el
pagament del lloguer dels locals

pàg 3

ESQUERRA DE L’EIXAMPLE pàg 10

EL FORT PIENC pàg 16

SANT ANTONI pàg 12

L’hotel Catalonia Diagonal
Centro allotja metges que
lluiten contra el virus

La Generalitat tanca
el CAP Carles I per la
crisi del coronavirus

S’acaben les dutxes
socials del Gimnàs
Sant Pau pel Covid-19
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El petit comerç és un dels sectors que està patint amb més força la crisi del coronavirus. Foto: Línia Eixample

“Els rebuts van arribant”
» Els comerciants de l’Eixample alerten que les conseqüències del coronavirus seran molt greus
» Diuen que molts negocis ja no tornaran a obrir i estan preocupats pel pagament dels lloguers
Albert Ribas
L’EIXAMPLE
“Molts comerços ja no tornaran
a aixecar la persiana”. Amb
aquesta claredat s’expressa Elisabet Prat, gerent i dinamitzadora de CorEixample, l’Associació de Comerciants i Professionals de la Dreta de l’Eixample,
preguntada per com està vivint
el petit comerç la crisi provocada pel coronavirus.
Prat considera que aquesta
pandèmia és l’estocada definitiva per al sector. “Venim d’èpoques molt dures amb la crisi,
el canvi de paradigma del comerç, els aldarulls de després de
la sentència del Suprem, una
campanya de Nadal que no va
ser com havia de ser i la sus-

pensió del Mobile... Una darrera l’altra”, lamenta Prat.
LA RESPOSTA POLÍTICA
L’esclat d’aquesta crisi va provocar que a principis de la setmana passada el sector del petit
comerç exigís mesures per
pal·liar la situació d’extrema
gravetat que s’està vivint. Entre
les més importants hi havia la
suspensió del pagament de les
cotitzacions i la moratòria o
anul·lació de les taxes i impostos,
mentre que en el cas dels autònoms es demanava l’abonament
de les baixes des del primer dia
i una prestació per l’aturada
brusca de l’activitat.
En el cas de l’Ajuntament la
reacció va ser ràpida però no va
ser la que esperaven els comerciants. El consistori va anunciar
les primeres mesures de xoc, que

incloïen l’obertura d’una oficina
tributària per fer un seguiment
individual de la situació de tots
els comerços afectats, l’anul·lació de la taxa de residus i el retorn de les taxes de les terrasses
per cada dia que els bars i restaurants estiguin tancats. El primer tinent d’alcalde, Jaume
Collboni, va assegurar que
aquestes mesures no seran les
últimes.
La valoració d’aquestes mesures per part del sector va arribar de seguida. En un comunicat, la Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, el Gremi de Restauració, PIMEComerç i el Consell de Gremis
van acusar el govern municipal
de “manca d’ambició davant
d’una crisi sense precedents” i
van mostrar la seva “profunda
decepció”.

Per la seva banda, la Generalitat va anunciar que destinarà fins a set milions i mig d’euros en una línia d’ajuda als autònoms que formin part d’alguns
dels sectors tancats per les autoritats i que no tingui ingressos
alternatius. Les ajudes per cada
cas seran de 2.000 euros si el treballador acredita una reducció
dràstica i involuntària de la seva
facturació. Tot i això, el conseller
de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha admès que caldrà anar més enllà i
aprovar més ajudes.
“TOTHOM ESTÀ MOLT TOCAT”
Una de les qüestions que més
preocupa els botiguers és el pagament dels lloguers. Amor García, presidenta de l’Eix Sagrada
Família, afirma que ara mateix
un dels grans problemes que té

el petit comerç del barri és el pagament del lloguer. “Hi ha propietaris que entenen la situació
però n’hi ha que els han dit als
comerços que ells també necessiten cobrar”, afirma García. “És un tema que ens preocupa molt. Al xat que tenim els
associats tothom s’esbrava i la
gent explica coses. Tothom està
molt tocat”, afegeix la presidenta d’aquest eix comercial.
García, de la mateixa manera que Prat, creu que hi haurà
molts locals que ja no tornaran
a aixecar la persiana. “No s’ingressa ni un euro però els rebuts
van arribant”, lamenta. De fet,
confirma que ja sap d’un parell
de negocis que ja han decidit tancar. Un altre problema, conclou, “és que no sabem quan podrem tornar a obrir perquè això
sembla que anirà per llarg”.
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Els semàfors

Tribuna

Confinament
per Jordi Martí, regidor de l'Eixample

Begoña Alberdi

La soprano Begoña Alberdi interpreta
cada dia, d’ença que va començar el confinament, una ària als seus veïns del carrer
Calàbria, a Sant Antoni. Les seves actuacions des del balcó del seu pis estan tenint
un gran èxit, també a les xarxes socials.
pàgina 12

El primer dia que t’has de quedar a casa
i et trobes bé, mentre a la ciutat s’escampa
un virus que fa patir, t’enfiles per les parets! Què faré tancat entre quatre parets?
Mentrestant mires de seguir per tots els
canals possibles què passa a la ciutat.
Però a la primera reunió del comitè
de crisi del coronavirus, que vaig seguir
per mitjans telemàtics, es van posar les
bases per tal que l’Ajuntament seguís funcionant adaptat a l’excepcionalitat de la
situació. Es van decidir dues coses molt
importants: establir quins serveis eren essencials i quins no, i ordenar la definició
d’un pla de contingència per a cada àrea
i districte. Tot el que no és essencial ha
tancat, els seus treballadors fan feina des
de casa, i els plans de contingència han
permès posar les mesures que garanteixen el funcionament del que és imprescindible.
Els plans persegueixen dues coses:
vetllar per la salut dels treballadors (material necessari, distàncies de seguretat,
protocols de funcionament…), i garantir

que el servei es podrà prestar sigui quina sigui l’evolució de la malaltia (blindatge
de torns, efectius fent teletreball…). Entre els essencials n’hi ha de tota mena, per
descomptat els sanitaris, però també la
Guàrdia Urbana i els bombers, la neteja
i recollida de residus, els transports, l’atenció domiciliària a les persones grans
i, fins i tot, s’han considerat serveis essencials aquells que garanteixen el pagament de factures a 30 dies. De sobte tenim un Ajuntament amb equipaments i
seus consistorials tancades, però bullint
d’activitat.
Explico tot això perquè aquest canvi
va transformar el meu confinament. Ara
estic més de deu hores enganxat a la pantalla, assistint a reunions des de primera hora del matí, fent trucades, resolent
petits incidents o col·laborant en cercar
mascaretes i material per garantir la seguretat dels que estan a peu de carrer. El
menjador de casa s’ha convertit en una
extensió municipal, amb dues pantalles
simultànies i el telèfon permanentment

connectat. Alhora cuino, faig gimnàs, escric a les nits, llegeixo a primera hora del
matí i faig totes les feines indispensables
de la casa. Tot barrejat, avui plegava roba
mentre parlava amb un directiu municipal, i sovint rento plats mentre parlo per
telèfon amb el sense mans.
Hi ha dies que a l’anar dormir penso
que el virus ens haurà ensenyat a viure
d’una altra manera, que la tecnologia ja
s’haurà convertit en la finestra definitiva
per relacionar-nos a la feina, amb els
amics, al lleure… Però de cop necessito
obrir la finestra, sortir al balcó i aplaudir
amb entusiasme als herois que combaten el virus, olorar la ciutat i, sobretot, mirar als veïns, abraçar-los amb la mirada,
somriure al nen que aplaudeix sense saber per què. Vull que passi i torni la vida
d’abans, qui sap si em convindrà –o ens
convindrà– una desintoxicació de pantalles, passar tardes al parc, anar al teatre, creuar Barcelona amb bicicleta, abraçar als amics, en definitiva, formar part
d’una comunitat.

Casa Cádiz

Els integrants de la Casa Cádiz, l’espai situat al barri de la Sagrada Família que
acull persones que vivien al carrer, estan
fent des de fa uns dies mascaretes per
combatre el coronavirus. Es tracta d’un
exemple de la solidaritat dels més febles.
pàgina 14

Generalitat

El departament de Salut ha tancat el
CAP Carles I, del barri del Fort Pienc, en
el marc de la reestructuració que està
fent aquests dies a causa del coronavirus. Un grup de professionals s’han oposat a la decisió de tancar alguns CAP.
pàgina 16

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@slrun93

A la residència on està
la meva àvia pots fer videoconferències amb els
teus familiars cada matí, sense límit de
durada. Dimecres faran un Instagram
live. Si m'ho expliquen fa dos anys, no
m'ho crec. Aplaudiments enormes per
a qui porta i treballa a la residència.
Quanta humanitat.

@PonsPereAntoni
Els que tenim entre 30
i pocs i 40 i molts anys
i ens dedicam a la cultura ens trobàrem una crisi econòmica
brutal quan més o menys començàvem
i una pandèmia global d’efectes brutals
quan més o menys ens consolidàvem.
I encara hi ha veterans paternalistes
que diuen que ho hem tengut fàcil.
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@apuente
Sánchez vuelve a mezclar las medidas de confinamiento con la decisión de no paralizar la actividad laboral y transportes. Si el Gobierno considera que el coste de lo segundo es inasumible, debería explicarlo así. Es
momento de hablar a la ciudadanía
como a adultos.
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Sé que están pasando cosas muy grandes
todos los días, pero en
muchas ciudades de varios países occidentales ya no hay nadie durmiendo en las calles. Resulta que se podía
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atrás.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Presos i exiliats

Per molts anys!

per Amadeu Palliser

per Albert Cerrillo (JxCAT)

er una orgia, oferir un “servei sexual essencial a domicili” o
quedar amb una persona que has conegut a través d’una aplicació de cites no són motius per trencar el confinament. Sembla una evidència, però els Mossos d’Esquadra ho han hagut de recordar a més d’una persona des que va començar la quarantena.

F

uan un sap que té una missió a la vida, és difícil deixar-la
córrer, fins i tot en plena pandèmia. Un bon exemple d’això és l’home madrileny de 77 anys que va sentir la necessitat de sortir de casa, malgrat la quarantena, per “caçar pokémons”, tal com ell mateix va explicar a la Policia Municipal.

Q

a situació excepcional que vivim ha fet aflorar milers d’accions
solidàries arreu del món. Una especialment emotiva és la que
ha emprès la Margarita, una dona andalusa de 84 anys que ha
decidit aprofitar els seus coneixements de costura per cosir mascaretes, una activitat a la qual dedica entre vuit i nou hores diàries.

L

o és cap secret que la gestió de Boris Johnson al capdavant del Regne Unit no acaba de convèncer els ciutadans britànics. De fet, el primer ministre no ha estat capaç ni de convèncer el seu pare, Stanley Johnson, que ja ha
anunciat que demanarà la nacionalitat francesa.

N

i ha esperança, també per a la gent gran: l’Alma, una senyora
italiana de 95 anys, ha vençut el coronavirus i s’ha convertit
en un símbol de resistència contra la pandèmia. I és que, si
bé el Covid-19 afecta especialment les persones d’edat avançada,
aquestes també tenen moltes possibilitats de superar-lo.

H

El + llegit

líniaeixample.cat

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Casal Lina Ódena: un exemple
d’autogestió del jovent

El que és prioritari ocupa el
nostre temps i energies, és una
reacció instintiva necessària a
tots els animals per sobreviure
davant els perills. Ara bé, la intel·ligència humana ens permet
distribuir la nostra atenció per
fer diverses coses a l'uníson.
Tots volem que els nostres
governants dediquin les seves
energies a intentar superar l’actual pandèmia i nosaltres, reclosos, a penes podem fer res.
Però, com conten les rondalles
(l’abella vola sense ser aerodinàmica, la granota que es va
salvar gràcies a la seva persistència, per ser sorda, etc.), tenim potencialitats a utilitzar i el
desconeixement no ens explica,
com en les rondalles.
Està bé aplaudir els sanitaris i empleats essencials, ja que
són vitals, i fer merescudes cassolades contra els Borbons, etc.
Però també hauríem de recordar els nostres presos i exiliats
polítics que, amb les seves famílies, estan vivint aquests moments de forma més extrema,
per la qual cosa hauríem d’inundar les nostres finestres i
balcons de color groc i fer cassolades per recordar a l’Estat
profund i als del 155 que no oblidem ni oblidarem.

La Biblioteca Pública Arús
(BPA), fundada el 24 de març
de l’any 1895 gràcies al llegat
del filantrop Rossend Arús, situada al Passeig de Sant Joan
número 26 al barri del Fort
Pienc, fa 125 anys, temps durant el qual s’ha convertit en
un centre de recerca especialitzat en moviments socials
contemporanis.
La biblioteca té una bibliografia del segle XIX i inicis del XX, especialitzada en
història social i cultural d’aquelles èpoques, amb unes
col·leccions destacades sobre
el moviment obrer, l'anarquisme i la maçoneria.
Aquesta biblioteca va ser
pionera entre les biblioteques
de Barcelona, ja que va ser la
primera de la ciutat a ser d’accés públic.
En l’últim Consell Plenari,
el Grup Municipal de Junts
per Catalunya (JxCAT) vam

impulsar i aprovar una declaració institucional per tal de
reconèixer que la Biblioteca
Pública Arús ha desenvolupat una vocació d’investigació
i de difusió de la cultura, especialment entre les classes
populars de finals del segle
XIX i principis de segle XX.
La declaració reconeixia
també la figura del filantrop
Rossend Arús, mort el 1891,
sense el llegat del qual no
hauria existit aquesta biblioteca que tant ha aportat al
districte i a la ciutat, i agraïa la
feina feta durant aquests anys
pels treballadors que han dut
la biblioteca al nivell d’excel·lència actual.
Les biblioteques públiques,
com a servei públic d’accés
universal, obert i gratuït, contribueixen a consolidar lectors reflexius, amb opinió,
competents i crítics.
Per molts anys!

Línia Eixample no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

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

A les xarxes

#TotAniràBé

@EvaPiquer: Això dels metges i infermers
cubans viatjant cap a Itàlia m’ha fet plorar.
Alimentem-nos d’aquestes coses, també,
aquests dies.

#HospitalDeCampanya

@_gbarrios_: Esta imagen del hospital
que se está montando en IFEMA en Madrid
me parece estremecedora. Si después de
esto no os encerráis en casa, yo ya no sé...

#Tòquio2021

@tonaymemi: Quants dies han passat
des que deien “Els Jocs Olímpics es faran”
fins que han dit “Els Jocs Olímpics s’ajornen fins al 2021”?
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Tot el que has de saber
sobre el coronavirus
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COM ES POT

PREVENIR?
Cal seguir les mesures genèriques
de protecció individual enfront
de malalties respiratòries, com són:

1

A

finals de l’any passat, les autoritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etiologia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’exposició comuna a un mercat majorista de peix a la ciutat xinesa de Wuhan. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Coronaviridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus.
Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’intenten resoldre:

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?

mònia i altres complicacions. Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immunitat. Cal recordar que el 80% dels casos d’aquest coronavirus són lleus.

Per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

QUINS SÍMPTOMES TÉ?

Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

El 80% dels casos

d’aquest coronavirus
són lleus

COM ES TRACTA?

Per ara no hi ha cap tractament específic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic.
HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?

Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou coronavirus com a emergència de salut
pública d’importància internacional (ESPII), és aconsellable evitar viatges innecessaris a les zones
afectades.
Si és inevitable viatjar-hi, per reduir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc.
• Rentar-se sovint les mans, especialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’origen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

2

Rentar-se sovint les mans amb
aigua i sabó durant uns vint segons,
o amb un preparat amb alcohol.

4

Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres
objectes sense que es netegin degudament.

3

Tapar-se la boca i el nas en tossir o
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze.

5

Evitar el contacte estret amb
persones que presentin símptomes
de grip o refredat.
A Catalunya no cal prendre
precaucions especials amb
els animals ni amb els aliments.

Quan s’ha de sospitar
que s’ha contret
la infecció i què cal fer?

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i haver estat en contacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable, o
bé haver viatjat recentment a les zones on hi ha transmissió comunitària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre regions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont).

• Si no es donen aquestes circumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’informaran dels passos a seguir.
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat
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L’hotel Catalonia Diagonal
Centro allotja personal sanitari
CORONAVIRUS4L’hotel Catalonia Diagonal Centro, situat al
número 142 del carrer Balmes,
a la frontera entre l’Esquerra i la
Dreta de l’Eixample, acull des de
diumenge un grup de metges i
altres professionals sanitaris que
lluiten contra la pandèmia del
coronavirus.
L’hotel té un total de 84 habitacions i s’afegeix al Cotton
House, situat al Fort Pienc, que
diumenge va començar a acollir
els primers pacients lleus de coronavirus provinents de l’hospital Vall d’Hebron.
PLACES GARANTIDES
Divendres passat el Gremi
d’Hotels va reafirmar a través
d’un comunicat la seva col·laboració amb totes les administracions per fer front a la pandèmia del coronavirus. “El sector hoteler garantirà que totes
les persones que ho necessitin
disposin d’allotjament per mitjà d’una xarxa d’establiments
hotelers que proporcionaran
allotjament a totes aquelles per-

L’hotel té 84 habitacions. Foto: Diagonal Centro

sones que ho necessitin, ja sigui
per raons sanitàries, laborals o
d’altres”, van fer públic des del
gremi.
La coordinació de les places
hoteleres per a malalts de coronavirus es fa a partir del programa ‘Hotels Salut’, impulsat pel
Govern. La intenció és alleugerir
la càrrega assistencial dels centres

hospitalaris i els beneficiaris són
pacients que no poden fer l’aïllament a casa seva per dificultats
del seu entorn –sigui perquè no
tenen un habitatge adequat o
perquè conviuen amb persones
fràgils a les quals podrien contagiar fàcilment–, pacients autònoms i pacients amb simptomatologia lleu o asimptomàtics.

Desigualtats | Atenció per als sensesostre

La Xarxa de Suport Mutu de l’Esquerra de l’Eixample ha demanat que
no es deixi sense atenció les persones que viuen al carrer durant els dies
de pandèmia. L’entitat recorda que es tracta de gent molt vulnerable.

Una campanya demana
protegir el dret a l’habitatge

CORONAVIRUS4La Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample s’ha afegit a la campanya a favor de la suspensió dels lloguers
per tal de reivindicar la protecció
del dret a l’habitatge mentre duri
la crisi provocada pel coronavirus.
Des d’aquesta entitat alerten
que els acomiadaments que s’estan produint aquests dies estan
fent que “molta gent no pugui pagar el lloguer”. És per això que asseguren que si no s’implementen
les “polítiques socials adequades”
hi ha el risc de “caure en una nova
crisi immobiliària”. Consideren

que és urgent que se suspengui el
pagament dels lloguers i avisen
que, si això no passa, hi haurà una
“resposta col·lectiva”.
De moment, però, sembla
que la petició d’aquesta i altres
entitats que defensen el dret a
l’habitatge no arribarà. Fa pocs
dies la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia
Calviño, va descartar la suspensió del pagament dels lloguers, ja
que va dir que, a diferència dels
crèdits hipotecaris, “a l’altre costat no hi ha un banc, sinó que hi
ha un altre ciutadà”.
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Coronavirus | Assistència de proximitat
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Totes aquelles persones que tinguin símptomes lleus que puguin estar relacionats
amb el coronavirus poden, abans de trucar al 061, posar-se en contacte amb l’Àrea
bàsica de Salut de Sant Antoni (935 542 875) o amb l’entitat Veí a Veí (683 265 818).

S’acaben les dutxes socials del
gimnàs Sant Pau pel coronavirus
DESIGUALTATS4La crisi del coronavirus està colpejant amb força els sectors més vulnerables de
la població. Un exemple és el cas
del gimnàs social Sant Pau, el tancament del qual ha provocat que
les persones que hi anaven per fer
servir el seu servei de dutxes ja no
ho puguin fer. Cada dia aproximadament 50 persones amb molt
pocs recursos trobaven en aquest
lloc una solució per poder mantenir la seva higiene personal.
“Ara aquesta gent no té on dutxar-se”, afirma en declaracions a
Línia Eixample Jordi Bordas, el
president de la cooperativa que és
responsable del gimnàs. El fet
que l’espai sigui considerat un
gimnàs públic ha fet que hagi hagut de tancar a causa de la pandèmia, tal com ha passat amb la
resta de gimnasos públics. Bordas,
però, afirma que el Sant Pau, a
banda d’un gimnàs, també és un
equipament que ofereix un servei
social i considera que hagués estat bé trobar una fórmula perquè
el servei de dutxes hagués seguit
funcionant. “Entenem que el gim-

El conseller El Homrani va visitar el gimnàs el febrer. Foto: Gimnàs Sant Pau

nàs no pugui funcionar amb normalitat, encara que en el nostre cas
també fa una funció social”, afegeix Bordas.

I EL FINANÇAMENT?
A banda de la qüestió de les dutxes, la situació actual també endarrerià l’ajuda econòmica que el
gimnàs estava pendent de rebre
per garantir el seu futur. Bordas
explica que el 13 de març s’havia
de reunir amb el consistori per

acabar de tancar aquesta qüestió
però la trobada es va haver de suspendre per l’esclat de la crisi sanitària. “L’Ajuntament em va garantir l’ajuda econòmica però entenc, perquè ara hi ha altres prioritats, que s’endarrereixi. Suposo
que haurem d’esperar al maig o al
juny”, diu el president de la cooperativa. Per últim, avisa que
l’impacte del que estem vivint
farà que espais com el Sant Pau siguin “més necessaris que mai”.

Una soprano canta òpera per
als veïns i el personal sanitari

CORONAVIRUS4La soprano Begoña Alberdi, veïna del carrer
Calàbria, s’ha convertit aquests
dies de confinament en tota una
celebritat a Sant Antoni. El passat 14 de març va decidir posarse a cantar òpera des de balcó del
seu pis durant el primer aplaudiment que es va organitzar per reconèixer la feina del personal sanitari. La reacció de la gent i la
quantitat de missatges al mòbil
que va rebre van fer que es decidís a cantar cada vespre.
El repertori d’Alberdi de seguida va impressionar els veïns de
la zona, que han pogut gaudir del
Vallespir, de la sarsuela en català Cançó d’Amor i Guerra; de
l’Ave Maria de Gounod o de l’ària
O mio babbino caro de Puccini.

Alberdi és una soprano de
primer nivell. Deixeble de Montserrat Caballé, ha cantat en els
principals teatre europeus i va
arribar a fer de solista a l’òpera de
Nova York. Acumula una carrera de més de 30 anys, durant la
qual ha recollit diferents premis.
Actualment està més centrada a
impartir classes, tot i que no ha
deixat els escenaris.
En declaracions a Línia Eixample explica que tot plegat va
començar de forma espontània i
que no s’esperava el ressò que ha
tingut la seva iniciativa. De moment ja porta 10 actuacions i es
compromet a seguir-les fent. “Si
el confinament dura 30 dies
doncs els veïns tindran 30 àries
d’òpera”, conclou.
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Coronavirus | L’hotel Cotton House acull pacients lleus

L’hotel Cotton House, situat a Gran Via amb Roger de Llúria, acull des de diumenge els
primers pacients lleus de coronavirus provinents del Vall d’Hebron. L’hotel ha estat el
primer a acollir pacients en el marc de la coordinació entre el Govern i el Gremi d’Hotels.

Una història per explicar
» El jove sanitari que havia quedat atrapat a l’Equador pel coronavirus va arribar a Barcelona dilluns
» “Ja m’havien explicat la situació que s’està vivint aquí però veure-ho impacta”, afirma Marc Pedrosa
Albert Ribas
DRETA DE L’EIXAMPLE

“Dilluns quan vaig arribar a l’estació de Sants i vaig sortir per agafar un taxi em va sobtar veure el
carrer desert”. Aquestes paraules
són d’en Marc Pedrosa, un jove veí
de l’Eixample de 24 anys que dilluns va arribar a Barcelona després d’una setmana atrapat a l’Equador a causa de la crisi del coronavirus.
Pedrosa participava en un
projecte de voluntariat de l’Asociación Internacional de Sanitarios
Españoles (AISE) a la ciutat de
Guayaquil, en una zona rural, des
del 24 de febrer juntament amb
tres noies catalanes en una expedició de 63 espanyols. Aquest voluntariat eren les pràctiques del
darrer semestre del quart curs
dels seus estudis, Nutrició Humana i Dietètica. Les primeres setmanes tot va anar bé i aquest jove

veí de la Dreta de l’Eixample va poder fer les seves tasques amb normalitat. Ell era un dels encarregats
de fer xerrades sobre prevenció, higiene, educació sexual i també de
qüestions relacionades amb l’obesitat i la diabetis.
El passat 13 de març, però, les
coses es van començar a torçar.
L’avenç de l’expansió de la pandèmia del coronavirus va fer que,
tres dies més tard, les autoritats de
Guayaquil aprovessin un decret
per establir el confinament obligatori a tota la població.

VOL ANULAT
El cònsol espanyol de Guayaquil
va aconseguir que els afectats poguessin tenir un vol d’Iberia que
estava previst per a dijous passat
i que els havia de portar a Madrid.
Quan semblava que la situació estava a punt de resoldre’s es va produir un fet del tot inesperat. L’alcaldessa de la ciutat es va negar a
acceptar l’arribada del vol d’Ibèria,
i d’un de KLM, a l’aeroport local.

“L’alcaldessa, en una decisió incomprensible, va evitar que un
dels avions d’Ibèria aterrés col·locant cotxes al mig de la pista. Tot
això va sortir als mitjans d’allà”, explica Pedrosa. L’argument de l’alcaldessa era que no podia permetre l’aterratge d’un avió amb
una tripulació d’11 persones provinent de Madrid.
El nou vol de tornada es va programar per a diumenge i aquest

Pedrosa, en dues imatges de la seva estada a Guayaquil. Fotos cedides

cop no hi va haver problemes.
Dilluns Pedrosa aterrava a Madrid
a les vuit del matí i a les tres de la
tarda ja era a Barcelona després
d’agafar un AVE. “Ja m’havien explicat la situació d’aquí però veure-ho impacta”, explica.
Ara, un cop a Barcelona després de viure aquesta experiència,
Pedrosa diu que, mirat en perspectiva, “tota la situació es va resoldre en una setmana i hagués es-

tat menys si no fos pel que va passar amb l’alcaldessa de Guayaquil”.
Des de dilluns s’ha instal·lat al
pis de la seva àvia, que estava buit
perquè ella és a casa de Pedrosa, el
seu germà i els seus pares, recuperant-se d’una operació. “Vaig
anar a recollir quatre coses que
m’havien preparat i vaig anar cap
al pis”, conclou. La seva serà una
d’aquelles històries per explicar d’aquests dies convulsos que vivim.

| 14

Sagrada Família
líniaeixample.cat
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A causa del tancament per la pandèmia de coronavirus, la Sagrada
Família ofereix aquests dies la possibilitat de fer una visita virtual al
temple a través de la seva pàgina web o del seu canal de Youtube.

La solidaritat dels més febles
» La gent que viu a l’espai ocupat de la Casa Cádiz fa mascaretes per combatre el coronavirus
» La petició els va arribar d’un grup d’infermeres que sabien que a la casa es feia un taller de costura
Albert Ribas
SAGRADA FAMÍLIA

A la Casa Cádiz, l’espai ocupat del
número 279 del carrer Sardenya
on viuen persones sense sostre,
aquests dies de confinament per
culpa del coronavirus no són
gens fàcils. Tot i això, la solidaritat hi ha emergit amb molta força, tal com es pot veure en un vídeo penjat al seu perfil de Twitter. A les imatges s’hi veuen un
grup de persones fent mascaretes per a les residències i els
hospitals de la ciutat.
El fundador de l’espai, l’activista Lagarder Danciu, explica
en declaracions a Línia Eixample que va ser un grup d’infermeres que els va fer la petició, ja
que sabien que a la casa organitzaven tallers de costura. “De
moment hem dissenyat tres prototipus i calculem que en una
primera fase en podrem fer

1.000”, explica Danciu. De fet,
diumenge ja tenien enllestides
les primeres.
En el primer vídeo publicat
es veu una dona que viu a la casa
fent una explicació de les funcions que tenien els tres homes

En una primera fase
està previst que
es facin un total
de 1.000 mascaretes
que apareixien a les imatges. A
un d’ells se’l veia dissenyant-les,
a un altre planxant la roba i al
tercer cosint. Ella, per la seva
banda, era l’encarregada d’anar ordenant les que ja estaven
fetes.
DIES COMPLICATS
El confinament, lògicament,
també afecta les 24 persones que
ara mateix viuen a la Casa Cádiz.

Des del passat 14 de març ja no
han sortit al carrer i seguiran així
fins que s’acabi l’estat d’alarma.
Danciu explica que no és fàcil ja
que, per exemple, han hagut de
deixar d’anar a Mercabarna a
buscar menjar, tal com feien
fins ara un cop a la setmana. “Hi
ha gent que ens va portant coses

Membres de la Casa Cádiz treballant per fer mascaretes. Fotos cedides

però s’acaben en pocs dies. Fem
una crida perquè ens portin
productes de neteja i paper higiènic”, afirma Danciu.
En paral·lel, el fundador de la
Casa Cádiz també treu el seu costat més reivindicatiu i denuncia
que aquests dies s’està pagant “el
desmantellament de la sanitat

pública”. Danciu creu que és en
moments com aquests quan es
veu “la importància d’un bé públic com és la sanitat” i posa el
cas d’Esperanza Aguirre. “Mira
com ha anat a la sanitat pública
per ser atesa després que ella
quan va governar va privatitzar
la sanitat”, conclou.
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Decidim Barcelona | Suport mutu pel coronavirus
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La plataforma de participació Decidim Barcelona ofereix aquests dies diferents recursos per
fer front a la situació generada pel coronavirus. La iniciativa es divideix entre cures col·lectives i suport mutu, recursos educatius, iniciatives culturals i recursos per fer esport a casa.

El CAP Carles I, tancat
per la crisi del coronavirus
SANITAT4El Centre d’Atenció
Primària (CAP) Carles I, situat al
número 168 del carrer de la
Marina, està tancat des del passat 16 de març a causa de la crisi del coronavirus.
Fonts del departament de
Salut han explicat a Línia Eixample que el tancament del
CAP es deu a la reestructuració
que s’està fent per “fer més eficient i coordinar millor” la gestió
contra la pandèmia. Salut també
ha dit que el motiu del tancament
del CAP no ha estat perquè cap
professional del centre hagi donat positiu del virus. Ja que les visites que no són urgents s’han

El CAP del passeig de
Sant Joan és l’únic que
ara mateix funciona
al Fort Pienc
deixat de fer, des de Salut expliquen que el CAP del passeig Sant
Joan, situat al número 20 d’a-

Els joves del barri, solidaris
en temps de coronavirus

SOCIETAT4L’Espai Juvenil del
Fort Pienc està demostrant
aquests dies la seva solidaritat
per mirar de combatre les enormes complicacions que ha provocat el confinament pel coronavirus a molts veïns del barri.
Els joves que formen part
d’aquesta entitat s’han organitzat
per mirar de fer més fàcil el dia a
dia de tots aquells veïns que ho
puguin necessitar. En aquesta
línia, s’han ofert per portar la
compra a la gent gran o a la gent
que pateix alguna patologia de
risc. Una altra decisió que han

pres des de l’Espai Juvenil del
Fort Pienc és el d’oferir servei de
cangur i orientació sobre què
han de fer aquelles persones que
puguin estar vivint complicacions laborals. A banda d’aquestes qüestions, els joves deixen clar
que també estan disponibles per
a qualsevol altra ajuda que algun
veí o veïna pugui necessitar.
El cas d’aquesta entitat juvenil només és un dels molts
exemples que han aparegut
als barris del districte i la ciutat a causa de la pandèmia del
coronavirus.

El CAP Carles I està tancat des del passat dia 16 de març. Foto: CatSalut

questa avinguda, té la capacitat
d’absorbir tota l’activitat del CAP
Carles I. Salut també confirma
que tots els professionals del
Carles I estan treballant al centre
del passeig de Sant Joan.
OPOSICIÓ DELS PROFESSIONALS
La decisió de tancar alguns CAP
arreu del país per part de la Ge-

neralitat ha provocat que metges
i treballadors de l’atenció primària hagin firmat un manifest on demanen que, mentre
duri la crisi del coronavirus, no
es tanquin els centres d’atenció
primària. Els firmants del manifest reivindiquen que l’atenció
de proximitat que es fa als CAP
és molt important.

Els joves del barri organitzen activitats al llarg de l’any. Foto: Joves Fort Pienc
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L’habitatge, un dret bàsic
La FAVB, entitats socials i sindicats presenten la Crida a un Pacte per a l’Habitatge
HABITATGE/ La FAVB i diverses entitats socials i sindicats van presentar, el passat 25
de febrer al Col·legi de Periodistes, la Crida
a un Pacte per a l'Habitatge 2020-2030.
Aquest document ha d’esdevenir un instrument per garantir el compromís de tots
els actors socials i polítics d’assumir el dret
a l’habitatge, entenent-lo, per fi, com un
dret bàsic. Així, tal com expliquen des de la
FAVB, l’objectiu és que “l’habitatge deixi de
ser considerat una mercaderia i es comenci a valorar la necessitat de la construcció d’un sector públic”.
Els col·lectius impulsors de la Crida
volen que l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona es coordinin i s’impliquin en un pacte per a la pròxima dècada
que serveixi, entre altres coses, per regular els preus de l’habitatge i posar fi als
desnonaments. I és que, segons va dir la
presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, en
la roda de premsa de presentació del document, la situació és “insostenible”.
En aquest sentit, des de la federació
assenyalen que actualment hi ha “un context extraordinari de crisi de l’habitatge,
on els municipis reben la màxima pressió
però no disposen de les eines ni dels pressupostos necessaris”. Per aquest motiu,
creuen que s’han de destinar més recursos dels pressupostos generals de l’Estat
a aquest sector i que s’han de reclamar
“les eines legislatives i reguladores a qui
té les competències”. Aquestes peticions
arriben després del “fracàs”, en paraules de
Menéndez, del Pacte Nacional per a l'habitatge 2007-2016, que va suposar “una
oportunitat malaguanyada”, segons les

Neix la plataforma Zeroport per frenar
el creixement del port i l’aeroport
MEDI AMBIENT/ Diverses entitats socials i organitzacions
ecologistes van presentar el passat mes de febrer la plataforma Zeroport, que busca aturar el futur creixement
del port i l’aeroport de Barcelona.
La FAVB, una de les promotores de la plataforma, ha
denunciat en un comunicat que AENA i Port de Barcelona estan projectant noves ampliacions per a tots dos espais, fet que permetrà “incrementar-ne la capacitat i també les emissions”. En aquest sentit, les associacions impulsores de Zeroport recorden que els contaminants que
emeten el port i l’aeroport, així com la contaminació sonora i lumínica que generen, “afecten negativament la salut i el benestar de les poblacions veïnes”.
Per tot plegat, des de la plataforma demanen al govern espanyol, a la Generalitat i als ajuntaments implicats
“un gir radical en les seves actuals polítiques expansionistes
i insostenibles”. A més d’aturar de forma urgent els plans
d’ampliació del port i l’aeroport, entre les exigències de
Zeroport també hi ha “la definició immediata de plans de
reducció de línies de vols i rutes de transport marítim” perquè les emissions de CO2 caiguin en un 7,6% anual. Finalment, reclamen l’eliminació dels privilegis fiscals de l’activitat de les dues infraestructures i la declaració de Xarxa Natura 2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari del Llobregat.

declaracions que recull l’Agència Catalana
de Notícies (ACN).
21 FACTORS A TENIR EN COMPTE
En el document presentat recentment
s’estableixen un total de 21 factors que
tenen incidència en la regulació del mercat de l’habitatge i, alhora, es proposen
solucions per a cadascun d’ells.
Alguns dels problemes que es posen
de manifest són, per exemple, la crisi econòmica, la pressió que causa el turisme, la
legislació vigent o les mancances del parc
d’habitatge existent. El darrer punt és el
que fa referència a la construcció dels

Demanen un pacte
urgent entre l’Estat,
la Generalitat
i l’Ajuntament
preus i denuncia el fet que, en l’actualitat,
els preus dels lloguers es construeixen “en
les plataformes digitals sense cap mena de
control ni reglamentació”. Com a resposta
a aquest problema, es proposa una “regulació dels preus dels lloguers per fases”.
De moment, a més de la FAVB, la Crida a
un Pacte per a l’Habitatge ha rebut el suport
dels sindicats CCOO i UGT i d’entitats socials
com la PAH, Arrels Fundació, ECOM, Fundació
APIP-ACAM, Associació EntrePobles i la Taula
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

‘Date una Huerta’ evita
de nou el desallotjament
TEIXIT SOCIAL/ L’hort comunitari del carrer Joaquim Valls
número 79, al barri de la Prosperitat, continua actiu. El passat 25 de febrer, l’espai conegut amb el nom de ‘Date una
Huerta’ va sobreviure al tercer intent de desallotjament.
Diversos veïns i veïnes s’hi van aplegar per defensar l’hort,
fins que van rebre la notícia que el desallotjament havia
estat suspès, en part gràcies a la mediació de la gerència
del districte de Nou Barris.
Durant els dies previs a aquest intent, una trentena
d’entitats de Nou Barris i Sant Andreu van signar un manifest per demanar a la propietat (BBVA i el fons Cerberus) que s’aturés el desallotjament. El veïnat vol una cessió d’ús provisional de l’hort per mantenir les activitats que
s’hi fan i evitar que torni a estar abandonat, com va passar durant més de 10 anys fins que va ser ocupat el 2016.
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Els veïns de cinc municipis del
Besòs reclamen polítiques socials
PARTICIPACIÓ/ Un centenar de
membres d’associacions veïnals i
de diversos col·lectius locals de
cinc municipis del Besòs van participar, durant el mes de febrer, en
un fòrum per definir mesures per
transformar l’entorn urbà de la
zona. La biblioteca pública del
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs va acollir, el divendres 21 i
el dissabte 22, unes jornades que
van servir per exigir una aposta
per les polítiques socials.
Les poblacions implicades en
aquestes trobades van ser Barcelona, Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet; és a dir, les
poblacions que formen la zona
coneguda com a Eix Besòs. L’objectiu de la iniciativa, que va
comptar amb el suport de la Confederació d’Associacions de Veïns
de Catalunya (CONFAVC) i de la
Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona (FAVB), era elaborar
una agenda veïnal per impulsar
canvis significatius a l'entorn urbà
i social d’aquests municipis.
Per arribar a aquesta meta, el
debat es va organitzar al voltant
de cinc taules, cadascuna centrada en una temàtica diferent.
Així, es van tractar les qüestions
de l’habitatge, l’activitat productiva i el patrimoni, el transport i les
infraestructures, el medi ambient
i l’àrea metropolitana.
En primer lloc, diversos ponents van fer un debat inicial, que
va anar seguit de l’organització
dels grups de treball encarregats
d’abordar cadascun dels temes
establerts. Finalment, tots els

grups van posar en comú les
seves conclusions i van marcar el
punt final a l’assemblea.
UNA BASE PER CONTINUAR
Amb tot, les jornades van complir
la seva funció i van permetre constatar “l’enorme interrelació que
tenen entre si els temes abordats”,
segons detalla la FAVB en un comunicat. És per això que els participants van arribar a la conclusió
que cal “desenvolupar a l’àrea del
Besòs una forta intervenció pública i social que permeti transformar les condicions actuals en
oportunitats de desenvolupa-

ESPAIS/ Centenars de persones
van participar el 28 de febrer en la
manifestació per protestar contra el
desallotjament i l’enderroc de la Casa
Buenos Aires de Vallvidrera. Es tracta de l’antiga Llar Betània, un edifici modernista ocupat per gent del
barri des del mes de març de l’any
passat amb l’objectiu d’evitar la
seva conversió en un hotel de luxe.
Pocs dies després de la manifestació, però, van arribar les bones notícies, ja que l’Ajuntament
va aconseguir, a última hora, frenar el desallotjament previst per
al 6 de març. Ara, els veïns que
ocupen l’edifici segueixen reivindicant que el seu projecte ha de
tenir continuïtat.

Concentració
a Endesa per la
pobresa energètica

L’habitatge i el
medi ambient han
estat alguns dels
temes tractats

DRETS/ Unes cinquanta persones
es van aplegar davant de les portes de les oficines comercials d’Endesa per assenyalar la companyia
“com a màxima responsable de la
pobresa energètica i l’emergència
climàtica”. L’acció, convocada per l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i altres entitats socials, es va
fer el passat 19 de febrer, en el marc
de la Setmana contra la Pobresa
Energètica. Els assistents a la concentració van exigir a l’empresa
que assumís el deute acumulat
de les famílies vulnerables i van recordar les responsabilitats d’Endesa en el canvi climàtic, ja que,
diuen, és “l’empresa de l’estat espanyol que més contamina”.

ment i benestar per al conjunt dels
seus habitants”, diu el mateix escrit
de la federació.
Els resultats d’aquest fòrum
intermunicipal suposen l’inici
d’una nova etapa en la lluita per
aconseguir millorar les condicions
dels veïns i veïnes del Besòs. Des
de la FAVB, consideren que, a partir d’ara, les conclusions sorgides
d’aquestes jornades participatives seran la nova “base sobre la
qual continuar treballant” en projectes i iniciatives que afectin el
conjunt “dels moviments socials
de la zona”.

Les entitats veïnals elaboren un
document estratègic per a Sant Martí
DISTRICTES/ Quinze associacions veïnals
del districte de Sant Martí han elaborat el document ‘Sant Martí de Provençals: Un projecte veïnal de ciutat i convivència en el segle
XXI’. Es tracta d’un text creat conjuntament
amb la FAVB que ofereix una diagnosi de la
situació del districte i, per tant, permet detectar les mancances i desigualtats que existeixen entre els barris i respecte de la ciutat.
El document serveix per reivindicar les
singularitats dels barris de l’Eix Besòs i per
posar de manifest els seus problemes socials i urbanístics. D’altra banda, també destaca els elements estructurals i els aspectes
socials i culturals que fan de Sant Martí “un
territori amb identitat i amb un projecte de
ciutat i de convivència”, segons apunta la
FAVB en un comunicat.

La Casa Buenos
Aires se salva
de ser enderrocada

Aquest mes de febrer, les associacions de
veïns i veïnes han presentat el document al
regidor David Escudé, així com a altres representants del Districte, en el marc de la conformació del Pla d’Actuació de Districte (PAD)
i del Pla d’Inversió Municipal (PIM). L’escrit
compta amb una quinzena de demandes
prioritàries, que toquen temes molt diversos.
Per exemple, algunes de les peticions són la
remodelació del carrer de Santander o l’elaboració d’un pla actualitzat d’equipaments.
Les associacions que han signat el document són Sant Martí de Provençals, Front
Marítim, Vila Olímpica, Bac de Roda, el Besòs,
el Poblenou, Provençals de la Verneda, Diagonal Mar, Gran Via-Perú-Espronceda, la Pau,
Paraguai-Perú, la Palmera centro, Maresme,
la Verneda Alta, Via Trajana i Bogatell i la FAVB.

Eixample Respira
exigeix “menys
cotxes i més salut”
MEDI AMBIENT/ La plataforma
Eixample Respira va organitzar, el 14
de febrer, una manifestació per rebutjar els alts nivells de contaminació que hi ha al districte. Aquesta va ser la tercera mobilització
convocada pel grup en pocs mesos,
i va aconseguir aplegar unes 400
persones, que van celebrar una
versió peculiar del Carnestoltes.
Durant el recorregut, que va
arrencar a la cantonada entre València i Bruc, els veïns i veïnes de l’Eixample van exigir “menys cotxes i
més salut”i van criticar la realitat ambiental que els toca viure. A més,
també van recordar que fins i tot l’Ajuntament ha dit que la Zona de
Baixes Emissions no és suficient.

Esports
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Futbol | Les competicions tornaran quan Salut doni llum verda

Dimecres passat la Federació Catalana de Futbol va emetre un comunicat explicant que la seva
intenció és acabar les competicions sempre que el calendari ho permeti. El text, però, admetia
que cap lliga, de cap categoria, tornarà a posar-se en marxa fins que Salut hi doni el vistiplau.

“Amb incertesa no es pot treballar”
» El tècnic del sènior del CFS Eixample, Pep Antoni Roig, reflexiona després de 15 dies sense lliga
» L’entrenador considera que hi ha dues opcions: allargar el curs fins al juny o donar-lo per finalitzat
Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Al Pavelló del Reial Monestir de
Santa Isabel ja fa dies que l’activitat s’ha aturat. La pilota no rodola, als vestidors no hi ha ningú i, per descomptat, els caps de
setmana no hi ha competicions.
El coronavirus, com ha fet en tots
els equips de la ciutat i del país,
és el culpable que l’activitat al
CFS Eixample estigui aturada
fins que la situació sanitària estigui controlada.
Les jugadores del conjunt
roig-i-negres són a casa (no només del sènior femení, sinó els
esportistes de tots els equips de
l’entitat), igual que els entrenadors. El del primer equip, Pep
Antoni Roig, atén Línia Eixample superades les primeres dues
setmanes d’aquesta aturada forçosa i amb moltes incògnites sobre si acabarà el curs i, si això

passa, en quines condicions i
amb quin calendari passa.
“La situació és d’incertesa i
d’aquesta manera no es pot treballar”, apunta l’entrenador.
“Vam veure com, en qüestió de
dies, passàvem d’entrenar amb
normalitat a que es comencés a
parlar de jugar a porta tancada i,
en últim extrem, a veure com tot
s’aturava”, afegeix.
El nou escenari en què ens
trobem ha fet que, de la mà amb
el preparador físic, Roig donés
pautes a les seves jugadores perquè mantinguin la forma. “Fins
i tot hem hagut de canviar això,
ja que en el primer document que
els vam enviar hi havia contemplada cursa contínua”, apunta el
tècnic, que diu que continua en
contacte amb totes les jugadores
de la seva plantilla a través del
grup de WhatsApp.
I és que la motivació, i més en
un equip que aquest curs s’està
veient immers en la lluita pel descens, és un element clau del dia

La plantilla (a l’esquerra) i el cos tècnic del CFSE (a la dreta) de la temporada 2019-20. Fotos: CFSE i FCF

a dia. “Trobem que ara mateix no
hi ha un horitzó. Al principi van
dir que serien 14 dies, però de seguida es va veure que no seria
així. I que s’eternitzi és un problema per a tothom”, reflexiona
Roig, que no veu una solució fàcil per al final del curs.
En aquest sentit, l’entrenador
només veu dos escenaris possibles: allargar la temporada fins al
15 de juny aproximadament
(cosa que complicaria, i molt, el

disseny del curs 2020-21 per als
entrenadors de la categoria) o bé
donar-la per acabada amb la
classificació actual i amb vuit
partits per disputar-se. “Decideixin el que decideixin, no deixaran tothom content”, apunta.
Roig també vol tirar la vista
enrere i reflexionar sobre una
campanya plena de contratemps.
I és que després de perdre algunes de les millors jugadores del
curs passat (moltes d’elles han

marxat a la Penya Esplugues, el
millor equip de Catalunya), les lesions i alguns episodis puntuals
han evitat que l’equip hagi estat
capaç de ser regular.
Caldrà veure si quan s’acabi
aquesta “aturada estival que ens
ha tocat viure a la primavera”, el
CFSE aconsegueix l’objectiu de la
permanència, cosa de la qual el
seu entrenador no en té cap dubte que passarà. De moment,
però, tot és incertesa.

Viu en línia
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| Resident Evil 3
El remake de Nemesis, la tercera part de la mítica trilogia de survival horror, explica la història de Jill Valentine, que fuig d’una ciutat infestada per un virus.

Famosos

No t’ho perdis

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) és cantant de pop i
actor. L’any 2010 va impulsar el projecte Joan Dausà i els Tipus
d’Interès, banda que es va estrenar en la indústria discogràfica
el 2012 amb l’àlbum Jo mai mai. La cançó homònima va ser
tot un èxit i va acabar formant part de la banda sonora de la
pel·lícula Barcelona, nit d’estiu (2013), gràcies a la qual Dausà va
guanyar un premi Gaudí. A finals del 2015 va fer els últims concerts amb el grup i fins al 2018 no va rellançar la seva carrera en solitari. Ara, la crisi del
coronavirus l’ha agafat en
ple procés de creació del
seu futur disc i tantes hores a casa li han passat
factura. El dia 16 va dir que si un
seu tuit arribava a 500 retuits, faria un concert a la dutxa. El missatge va aconseguir
més de 5.000 retuits i, dit i fet, el dia 18 Dausà va fer
un concert en streaming que va aplegar 30.000 espectadors i
que va acabar amb ell dutxant-se i cantant alhora.

Stay Homas
Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet són tres músics
catalans que viuen junts en un pis de l’Esquerra de l’Eixample i, des que va començar la quarantena, han aconseguit estar en boca de tothom. Cada dia, creen una cançó i pengen un vídeo cantant-la a Instagram, on han
adoptat el nom d’Stay Homas. Les seves lletres parlen de
la importància de quedar-se a casa aquests dies i de les
ganes que tenen de sortir al carrer, però ho fan sempre
des d’un bon rotllo que ha conquistat milers de persones,
entre les quals hi ha ni més ni menys que Michael Bublé.

Llibres

La fitxa

?

J O A N

QUI ÉS

...

Ser un cantant de pop català

ÉS FAMÓS PER

?

També és actor llicenciat a l’Institut del Teatre

Fer un concert multitudinari en streaming

QUÈ HA FET

Va acabar l’espectacle dutxant-se amb milers d’espectadors

...

Seguiment massiu

A LES XARXES

Teatre

D A U S À

Milers d’usuaris van comentar i agrair el concert

Música

Pelis i sèries

Llibreries obertes
Una proposta dels llibreters

#TeatreAlSofà
Diverses companyies

Future Nostalgia
Dua Lipa

Freud
Marvin Kren

Aquest cop, en comptes de recomanar un
llibre, recomanem una iniciativa impulsada per responsables de petites llibreries de Catalunya, el País Valencià i les Balears. Es tracta de Llibreries obertes, que
busca pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus en el sector promovent la venda anticipada de llibres: els pots comprar
ara i recollir-los quan acabi el confinament.

Un dels sectors més afectats per la situació actual és el de les arts escèniques. Però,
si els espectadors no poden anar al teatre,
el teatre va a casa dels espectadors.
Aquesta és la idea de la campanya #TeatreAlSofà, a la qual ja s’han sumat desenes
de sales d’arreu del territori. La Biblioteca
Virtual de la Diputació ofereix un llistat d’enllaços per veure un gran nombre d’obres.

La cantant britànica Dua Lipa, una de les
exitoses del moment, havia de publicar
el seu segon àlbum el 3 d’abril. Però les
coses no li estan sortint del tot bé: després d’haver de cancel·lar la gira a causa
del coronavirus, fa uns dies es va filtrar el
contingut del seu disc a internet. Aquest
fet la va obligar a avançar l’estrena de Future Nostalgia al 27 de març.

Netflix, que aquests dies està rebent més
visites que mai, acaba d’estrenar una sèrie sobre el pare de la psicoanàlisi, Sigmund Freud. Amb només vuit capítols
de 45 minuts, Freud mostra com el jove
protagonista (Robert Finster) col·labora
amb una mèdium (Ella Rumpf) i un detectiu (Georg Friedrich) per resoldre
crims d’allò més sanguinaris.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Vèncer l’acne és possible
i BELLESA

l més habitual és que, un cop superada l’adolescència,
l’acne desaparegui de les nostres vides. Però no sempre
és així: també existeix l’acne en adults. De fet, aquest
problema afecta el 30% de les dones i el 7% dels homes de
més de 25 anys.
Per vèncer aquest problema, que pot acabar afectant l’autoestima de qui el pateix, és recomanable acudir a un especialista en dermatologia, que podrà receptar antibiòtics en
els casos més greus. Però davant de casos lleus, els mateixos
pacients poden tenir cura de la seva pell des de casa.
En aquest sentit, és imprescindible mantenir la pell del
rostre ben neta, fent servir sabons suaus cada dia i exfoliants,
com a mínim, dos o tres cops per setmana. És clau fer-ho a la
nit, quan la pell acumula la brutícia de tot el dia, però també
és recomanable repetir la rutina al matí.
D’altra banda, seguir una dieta saludable és un aspecte
molt important en aquesta lluita contra l’acne. Les fruites, les
verdures, el peix i els fruits secs són aliments aliats, mentre
que l’excés de greix tindrà un impacte negatiu en la pell.

E

Les claus
NETEJA

Mantenir una higiene diària de la pell és imprescindible,
sobretot a la nit, quan s’acumula la brutícia de tot el dia

EXFOLIACIÓ
ALIMENTACIÓ
AJUDA PROFESSIONAL

És important acompanyar l’ús de sabons suaus amb
exfoliants, per tal d’eliminar les impureses de la pell
La fruita, la verdura, el peix i els fruits secs són
els aliments aliats en la lluita contra l’acne
En els casos més greus d’acne,
els dermatòlegs poden receptar antibiòtics
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Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com
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Cada dimecres al teu barri

