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Si no fos 2020, l’arribada d’a-
quest mes d’abril que avui co-
mença seria motiu d’alegria per
a les llibreries: amb Sant Jordi a
la vista, es trobarien de ple en l’è-
poca de més facturació de l’any.
Però és 2020, i el coronavirus ho
ha sacsejat tot: les llibreries es-
tan tancades i Sant Jordi, ajornat.

“Com que ens hi vam trobar
de cop, per sorpresa, al principi
ho vam viure amb estupefacció”,
reconeix Mireia Perelló, de la lli-
breria La Impossible, ubicada a
l’Esquerra de l’Eixample. Aquest
sentiment inicial es va anar
transformant a mesura que els
llibreters van constatar la gra-
vetat de la situació. “Ara estem

tancats, no venem i els proveï-
dors ens reclamen que paguem,
és molt angoixant”, admet Eric
del Arco, de la llibreria Docu-
menta de la Dreta de l’Eixample.
Amb aquest panorama, els pro-
pietaris d’aquests establiments
del districte s’han passat les da-
rreres setmanes “fent núme-
ros”. El mateix ha fet Isabel Su-

cunza, de la llibreria Calders del
barri de Sant Antoni, que asse-
gura que “Sant Jordi suposa en-
tre un 10 i un 15% de la factura-
ció anual” del seu negoci. Això sí,

intentant ser positiva, Sucunza
apunta que la diada “també
comporta una despesa molt gran
que enguany no hi serà”.

TANCADES, PERÒ PRESENTS
Un dels molts reptes que han d’a-
frontar ara les llibreries és man-
tenir el contacte amb els clients
malgrat estar tancades. En aquest
sentit, és clau el paper de les xar-
xes socials i d’iniciatives com
Llibreries Obertes, una plata-
forma onlineque promou la ven-
da anticipada de llibres durant la 
quarantena, perquè els compra-
dors puguin recollir les coman-
des un cop torni la normalitat. 

Si bé els llibreters valoren la
bona intenció d’aquesta propos-
ta –de fet, la Documenta s’hi ha
sumat–, lamenten que “no ser-
veix de gaire”, en paraules de Del
Arco. D’altra banda, Sucunza ex-

plica que va haver de demanar als
organitzadors que eliminessin la
Calders del projecte (la van in-
cloure sense consultar-ho prè-
viament als propietaris) perquè
no els convenia ser-hi. “Ens estem
plantejant demanar la suspensió
d’activitat a finals d’aquesta set-
mana; d’aquesta manera no pa-
guem, però llavors tampoc po-
dem vendre”, explica la llibrete-
ra. Mentrestant, afegeix, van fent
“reserves per a més endavant”.

Per la seva part, La Impossi-
ble continua tan activa com sem-
pre als seus perfils de Twitter,
Instagram i Facebook. Des que
va començar el confinament,
Perelló explica que fan una re-
comanació literària cada dia i, a
través del seu web, llibres.cat,
ofereixen la possibilitat de re-
servar llibres que no es cobraran
fins que es puguin enviar a do-

micili o recollir a la botiga. A
més, pensant en els lectors més
petits, Olga Federico, copropie-
tària del negoci, cada tarda fa un
directe a Instagram amb la seva
filla, en què totes dues llegeixen
un capítol d’un llibre infantil.

UN SANT JORDI EN TIRANTS 
Sabent que enguany el 23 d’abril
no serà el Dia del Llibre, les es-
perances del sector estan posades
en la gran festa que es vol fer
abans de l’estiu, quan es preveu
que la crisi del coronavirus ja
hagi acabat. “Esperem que es
faci”, confessa Perelló, que creu
que les llibreries ho necessiten i les
editorials, encara més. I és que, tal
com comenta Sucunza, les edito-
rials “ja havien preparat les tira-
des que s’havien de vendre per
Sant Jordi” abans que arribés
aquest drac en forma de virus.

Unabril negre per al llibre

Anna Utiel
L’EIXAMPLE

Les llibreries La Impossible (Esquerra de l’Eixample), Calders (Sant Antoni) i Documenta (Dreta de l’Eixample) han tancat pel coronavirus. Fotos: Llibreries

Isabel Sucunza: “Sant
Jordi suposa un 10 o un
15% de la facturació
anual de la Calders”

A fons

» El coronavirus ha obligat a tancar les llibreries en l’època de l’any en què més facturen
» Sant Jordi ha quedat ajornat, però es preveu fer una gran festa del llibre abans de l’estiu
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Tribuna

per Salva Vendrell, president de Barcelona Comerç

Ens en sortirem

En nom de Barcelona Comerç, del seu
Patronat, de la seva Junta Executiva i
en el meu propi, permeteu-me agrair-
vos la resposta valenta, generosa, soli-
dària i, en molts casos, em consta que
dolorosa, que heu tingut cap a la nos-
tra crida de #joemquedoacasa com a
mesura dràstica per fer front al maleït
Covid-19. I també, òbviament, el nos-
tre agraïment més sincer a tots aquells
que no podeu tancar perquè de vosal-
tres en depèn la nostra subsistència.

No vull fer un al·legat ins-
titucional. Ens n’arriben per to-
tes bandes. Però permeteu-me
uns instants més (virtuals)
per compartir una reflexió:

Tots ho sabem. És en
moments com aquests quan
aflora el millor i el pitjor de
cadascun de nosaltres. El comerç no
n’és una excepció, ans al contrari: con-
finament, baixada de persianes, im-
possibilitat de fer calaix, pagaments a
la vista, impostos, lloguers i la incertesa
més absoluta de què farem demà és el
nostre dia a dia. Per altra banda, se’ns
demana seguir les indicacions de les au-
toritats per col·laborar amb la conten-
ció de la pandèmia. I enmig, el nostre
futur i el nostre present.

Malgrat tot, esteu a l’alçada. No tinc més
paraules que … Gràcies, moltes gràcies!

Però com que ara necessitem algu-
na cosa més que rebre agraïments, no-
més us vull traslladar que no esteu sols:

Orgullós d’estar al capdavant de
Barcelona Comerç, ara més que mai. Us
asseguro que, des de fa dies, la nostra
activitat de pressió a totes les admi-
nistracions, exigint mesures fiscals
immediates per pal·liar els efectes d’a-
questa crisi, i també per reactivar-la tan

bon punt acabi el malson, és constant
i persistent. No defallim. Som cons-
cients que 25.000 comerços de proxi-
mitat ens heu autoritzat a ser la vostra
veu. I la fem arribar, no només a les ad-
ministracions sinó també als mitjans.

No permetrem que el comerç local,
la petita empresa i els autònoms que-
din al marge de les solucions promeses
ni que es minimitzi la nostra situació.
Així que ho expliquem allà on calgui.

Però, companys, tot això acabarà.
Ens en sortirem. Tingueu-ho ben
present. I quan arribi el moment,
Barcelona Comerç estarà al vostre
costat per ajudar-vos a sol·licitar,
tramitar i posar en marxa tots aquells
ajuts als quals tenim dret. Perquè
serà el moment de tornar a apujar
persianes, acompanyats, protegits i
reinventats.

Mentre arriba el moment, des de la
Fundació seguim treballant per veure

efectives les mesures d’ajut
de totes les administracions
i per tenir les respostes a tot
allò que ens esteu dema-
nant.

Comerciants, hostalers,
productors, pagesos, rama-
ders, transportistes.

Moltes gràcies. Dinamitzadores,
dinamitzadors dels eixos comercials de
la ciutat, que esteu al peu del canó per
acompanyar als nostres associats. Mol-
tes gràcies! Moltes gràcies a tots i ca-
dascun de vosaltres, família!

Acabant amb un reconeixement
especial als nostres sanitaris, no em
queda més que dir-vos: cuideu-vos, cui-
deu de les vostres famílies. Cuidem-nos.
Que hem de tornar!

Garantirem que no es minimitzi 
la nostra situació; 

ho expliquem allà on calgui

Els semàfors

Stay Homas
Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet
posen ritme a la quarantena des d’una
terrassa de l’Esquerra de l’Eixample.
Són companys de pis, es fan dir Stay

Homas i s’han fet virals: fins i tot 
Michael Bublé n’és fan. 

pàgina 8

Hèlia Dones
El confinament agreuja la situació de les
dones que pateixen violència masclista
als seus domicilis. És per això que enti-
tats com Hèlia Dones es reconfiguren
per continuar atenent les víctimes du-
rant aquestes setmanes de quarantena. 

pàgina 14

Generalitat
El problema crònic de la manca

de residències públiques a barris com el
de la Dreta de l’Eixample s’ha vist

agreujat amb l’arribada del coronavirus.
L’associació de veïns fa temps que 

denuncia aquesta deficiència. 
pàgina 12

No poden fer diferències
per Comunitats Autò-
nomes perquè l’espanyol

és l’Estat més descentralitzat del planeta.
I el virus no entén de fronteres (per això
tothom les tanca) ni d’ideologies (el na-
cionalcatolicisme d’una grande y libre no
és una ideologia, sinó que s’ha de consi-
derar un estil de vida).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No se nos escapa que la
crisis del coronavirus va a

ser muy dura para todos.
Lo será también para los grandes clubs.
Pero la sensación que ha dado el Barça
gestionando el ERTE es la de cualquier
club modesto: desesperación, con mil mi-
llones de presupuesto. Algo (o mucho) se
ha hecho mal.

@DBR8

La llei d’estrangeria ens
perjudica a totes. En

aquests moments, tenim
alhora milers de cuidadores amb expe-
riència, sense feina i disposades a ajudar,
en situació irregular, i una necessitat ur-
gent de professionals en matèria de de-
pendència i cures. Cal engegar un procés
de regularització ja.

Aprofitar per aprendre
català, fer exercici, jugar a

videojocs... Preocupació
pels metges i pels familiars que no poden
deixar de treballar, esperança que el virus
freni països en guerra. Aquestes són al-
gunes de les coses que fan i pensen els
menors no acompanyats i joves tutelats
en confinament.

@AlbertLloreta@cjuarespalma@OscarAndreu



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

5 | 

líniaeixample.cat1 d’abril del 2020

 



| 6

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.comlíniaeixample.cat 1 d’abril del 2020

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

Bernat Dedéu: “Em seria molt 
difícil pensar la vida sense l’Eixample”1

2 Les cures reclamen i ocupen el seu lloc

La pandèmia canviarà les nostres vides

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

Fa dies que em faig una pre-
gunta: en el nostre país no hi
ha manera de confeccionar les
mascaretes, les bates i tot el
material restant que ens fa
tanta falta? Sent de primera
necessitat, l’estem comprant a
fora agreujant el nostre im-
mens deute nacional. La nostra
nació té fàbriques i tallers de
confecció per donar feina a tre-
balladors que potser ara estan
amb un ERTO o a l’atur. Potser
estic equivocada, perquè no és
de la meva competència. No-
més és la meva humil opinió
com a petita empresària.

Falta de material 
per Maribel Estrada

Què fer per solidaritat
per Jordi Lleal 

Ja han passat quinze dies de
confinament, semblava que
no s’acabarien mai, i ara to-
quen quinze dies més. Això per
als que estan tancats a casa, si
pensem en els que han de sor-
tir cada dia per donar-nos ser-
veis jugant-se la salut, no di-
guem! Així i tot, hi ha temps
per anar pensant, segons l’es-
tat d’ànim de cadascú, per
anar fent programes de futur.
Qui pensa, quan s’acabi la
pandèmia, anar a fer un viat-
ge. Qui pensa anar a aquell bon
restaurant que fa setmanes
que li havien recomanat. Qui
anar a abraçar-se amb la fa-
mília i alguns, malaurada-
ment, a donar el condol i con-
sol a la família de qui ens ha
deixat per sempre. Qui frisa
per tornar a l’activitat atlètica,
a caminar per les platges i
muntanyes, a “atipar-se” de l’a-
ire lliure, que tant de temps els
ha estat prohibit. Però, de tot

el que ha passat, serem capa-
ços de treure’n una lliçó? Fa-
rem propòsit d’esmena i can-
viarem la forma d’actuar amb
els nostres pròxims i els altres? 

Pot ser que la millor mos-
tra de solidaritat sigui anar a
comprar productes de proxi-
mitat, anar al bar i el restaurant
del costat de casa, viatjar per
Catalunya, comprar flors, lli-
bres, anar al teatre, a con-
certs, etcètera, per fer possible
que es puguin recuperar, ni
que sigui una mica, de la crisi
que ens espera. En el cas dels
sanitaris, el millor homenatge
que se’ls pot fer és dotar-los de
mitjans i  materials adients i
suficients per poder fer bé la
seva feina i pagar amb sous de-
cents la seva extraordinària
dedicació per al benestar de
tots nosaltres. Amb l’agenda a
vessar, tindrem tantes coses a
fer, que no donarem l’abast! Ei,
si ens queden alguns calerons.  

Les millors
perles

L’amor pot néixer en ple confinament. Ho ha demostrat un jove
que, des d’un balcó de Nova York, va veure una noia en un altre
edifici i se’n va enamorar. Amb un dron, li va fer arribar el seu nú-

mero de telèfon, van parlar, van tenir una cita per videotrucada i ell,
dins d’una bombolla gegant, va anar al seu portal a regalar-li flors.

Què hi ha al despatx d’un bon espanyol? Santiago Abas-
cal ha resolt aquest dubte amb una foto en què apareix
treballant amb els elements necessaris: tres mapes

d’Espanya, fins a cinc banderetes del país, un cap de brau, un
Crist i un pot de pebre vermell. Sí, un pot de pebre vermell.

El compromís és un dels valors més importants per fer bé la
teva feina. I si no, que li preguntin a l’influencer estatunidenc
que va penjar un vídeo llepant un vàter d’un aeroport per

complir un repte viral. Dies després, va anunciar a les seves xarxes
que estava ingressat a l’hospital amb coronavirus.

El confinament és dur per a tothom, però hi ha gent que ho
té especialment difícil. És el cas de la reina Letizia, que ha
hagut d’estar aïllada, sense veure les seves filles i sense

poder sortir de la seva habitació. Una habitació, per cert, de
110 metres quadrats, un petit detall sense importància.

En els moments difícils, hi ha qui mostra la seva millor cara,
però també hi ha qui aprofita per treure la seva pitjor versió.
Així ho ha pogut constatar el museu Singer Laren d’Amster-

dam que, mentre està tancat per la crisi del coronavirus, ha patit el
robatori d’una obra ni més ni menys que de Vincent van Gogh.

A les xarxes

@JaumeTorres14: Un comunicat publi-
cat a Instagram pel capità. D’aquesta
manera és com funciona un club de 1.000
milions de pressupost.

@apuente: 14 días después el Gobierno
se decide por el apagón laboral, hasta el 9
de abril. Es una medida de consecuencias
económicas difíciles de calcular.

#ConfinamentTotal

@pmenamendoza: Tres empreses cata-
lanes desenvolupen respiradors d'e-
mergència amb el suport científic del
Clínic, Can Ruti i la UB.

#SumantForces #MessiAlRescat
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Esquerra de l’Eixample

CULTURA4Ni Resistirédel Dúo
Dinámico, ni Sobreviviréde Mó-
nica Naranjo: la banda sonora
d’aquesta quarantena són les ja
mundialment famoses Confina-
tion Songs dels Stay Homas. 

Klaus Stroink, Rai Benet i
Guillem Boltó són músics –els
dos primers són integrants de
Buhos i el tercer, de Doctor
Prats– i conviuen en un pis de
l’Esquerra de l’Eixample. Quan
va començar el confinament,
van sortir a la terrassa i, al cap
d’una estona, ja tenien la primera
cançó (i el primer vídeo): Coro-
näo. L’endemà, van repetir el
procediment i aquí és quan tot va
canviar. La segona cançó, Stay
homa, on demanaven a la gent
que es quedés a casa i recorda-
ven la importància de rentar-se
les mans amb sabó, va començar
a córrer com la pólvora. Grups de
WhatsApp, Twitter, Instagram...
Tothom compartia el vídeo i to-
thom en volia més. Per això,
van començar a publicar una

cançó cada dia i, més endavant,
van triar un nom de grup i van
crear-se un perfil d’Instagram
homònim: Stay Homas. 

COL·LABORACIONS VIRTUALS
Una de les particularitats de les
Confination Songs –la paraula
correcta és confinement, però,
com el reflexada de Sau a Boig
per tu, ja és massa tard per can-
viar-ho– és que inclouen col·la-
boracions amb altres artistes
sense sortir de casa. Ho fan a tra-
vés del mòbil i ja han aconseguit
que músics com Nil Moliner, El
Kanka o Judit Neddermann par-
ticipin en les seves cançons.

Precisament, el tema en què
van col·laborar amb Nedder-
mann, Gotta be pacient, va ser
un dels més celebrats i va con-
quistar, fins i tot, Michael Bublé.
El cantant canadenc va com-
partir el vídeo a les seves xarxes
socials amb un text que va dei-
xar bocabadats els seus autors:
“Un amic d’Argentina m’ha en-

viat això. No sé qui són, però
m’han posat un somriure a la
cara i espero que faci el mateix
amb vosaltres”, deia als seus se-
guidors, alhora que demanava
conèixer els protagonistes del ví-
deo. Des d’aleshores, la seva po-
pularitat no ha deixat de créixer
i han aparegut a tots els grans

mitjans de l’Estat, però també a
molts de fora, entre els quals des-
taca The New Yorker.

Davant d’aquesta allau d’èxit,
els Stay Homas han obert un ca-
nal a YouTube on es poden veu-
re tots els vídeos que han gravat
fins ara. A més, han anunciat que
ja no podran publicar una cançó

al dia, ja que volen treballar en la
gravació dels temes que ja tenen
fets perquè es puguin escoltar a
plataformes com Spotify, així
com “millorar el so” de les can-
çons. Tot i això, han tranquil·lit-
zat els seus fans: “Seguirem fent
cançons per continuar passant el
confinament junts”.

Que l’èxit ens agafi confinats
» Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet posen ritme a la quarantena des d’una terrassa del barri
» Són companys de pis, es fan dir Stay Homas i s’han fet virals: fins i tot Michael Bublé n’és fan

Tots tres són músics i comparteixen un pis de l’Esquerra de l’Eixample. Foto cedida

Successos | Coloms morts a prop de l’Hospital Clínic
La Guàrdia Urbana investiga el cas de les desenes de coloms que van aparèi-
xer morts el cap de setmana passat a prop de l’Hospital Clínic i del Mercat del
Ninot. La policia vol saber si els ocells van ser víctimes d’un enverinament.
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Sant Antoni

Els Trapelles de Sant Antoni
calen foc al coronavirus

OCI4Els Trapelles de Sant An-
toni, la colla de diables infantil
del barri, han decidit plantar
cara al coronavirus a la seva
manera: fent un correfoc. A
priori, aquesta idea no sembla
compatible amb el confinament,
però, per als diables, no poder
sortir de casa no vol dir que no
puguin deixar volar la imagina-
ció. Així ho van demostrar el pas-
sat diumenge 22, quan van acon-
seguir que desenes de persones
participessin en el primer co-
rrefoc casolà des de finestres,
balcons i terrasses.

Sota el lema ‘Foc al virus’, la
colla va proposar als seus mem-
bres i a altres entitats crear ma-
ces amb objectes que tinguessin
a casa i il·luminar-les amb llums
led o similars per substituir les
flames habituals. La convocatò-
ria va ser tot un èxit, tal com es
pot veure en els vídeos recopi-
latoris que els Trapelles han
compartit a les seves xarxes so-
cials amb un missatge molt con-
tundent: “Aquest virus vol apa-
gar la flama, sense saber que dia-
bles i tabalers serem l’espurna
que el cremarà!”.

HABITATGE4A hores d’ara, poca
gent posa en dubte que la crisi
sanitària del coronavirus sigui
l’avantsala d’una nova crisi eco-
nòmica. De fet, milers de per-
sones ja han notat a les seves
butxaques els efectes de la qua-
rantena i saben que avui, 1 d’a-
bril, és un dia clau: toca pagar un
lloguer, en molts casos, inassu-
mible. Davant d’aquesta situació,
més de 200 organitzacions de tot
l’Estat s’han unit per convocar
una vaga de lloguers i exigir al
govern espanyol “mesures que
cobreixin els drets més bàsics
durant el confinament”.

A través de les xarxes socials,
Fem Sant Antoni ha donat su-
port a aquesta iniciativa, im-
pulsada, entre d’altres, pel Sin-
dicat de Llogateres. L’Úrsula
Garrido, veïna del barri i mem-
bre de totes dues entitats, re-
corda que, en les dues últimes
setmanes, molta gent ha vist
“reduir-se o desaparèixer els
seus ingressos” i ara no té més
opció que l’impagament. De fet,
explica que l’organització de la

campanya ha rebut 8.000 mails
de persones que admeten que no
poden pagar el lloguer d’aquest
mes. Així, en convocar una vaga
de lloguers –que no és més que
negar-se a pagar el lloguer de
forma col·lectiva– les entitats
busquen “fer costat a totes
aquestes persones i evitar que se
sentin soles”, explica Garrido.

A més, la iniciativa també in-
clou una caixa de resistència
que ja acumula més de 15.000
euros a la plataforma Goteo.
Aquests diners serviran per fer
front a les despeses que es pu-
guin derivar de la vaga, com
ara “possibles denúncies dels
propietaris per impagament”,
tal com exemplifica Garrido.

La secunden 200 organitzacions de tot l’Estat. Foto: suspensionalquileres.org

Convoquen una vaga 
de pagament de lloguers

Solidaritat | La xarxa ciutadana dona material als Mossos
La Xarxa de Solidaritat de Sant Antoni, creada per pal·liar l’impacte de la Covid-

19 al barri i fomentar l’ajuda entre el veïnat, ha fet recentment una entrega de ma-
terial de protecció contra possibles contagis als Mossos d’Esquadra de l’Eixample.

Maça casolana d’un participant del correfoc. Foto: Twitter (@DiablesTrapes)



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

11 | 

líniaeixample.cat1 d’abril del 2020



Dreta de l’Eixample
líniaeixample.cat 1 d’abril del 2020

| 12

La Fundació Catalunya 
La Pedrera presenta un ERTO
TREBALL4Després d’haver de
tancar les portes de tots els seus
equipaments el passat dia 13
per culpa del coronavirus, la
Fundació Catalunya La Pedrera
va presentar un Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació
(ERTO) la setmana passada. La
mesura ha afectat fins a 150
treballadors dedicats a l’atenció
al públic, que formen part tant
de la plantilla de la Casa Milà
com de la resta d’espais que
l’entitat té arreu del territori:
Món Sant Benet, Món Natura
Delta i Món Natura Pirineus.

Des de la fundació van asse-
gurar que la seva voluntat era que
l’ERTO no tingués “cap afectació
econòmica per als empleats”, tal
com va recollir l’ACN. Per aquest
motiu, segons el mateix mitjà,
l’entitat es va comprometre a
complementar els imports del sa-
lari dels treballadors que no que-
dessin coberts per la prestació
econòmica pública derivada de
l’expedient. Amb tot, és una me-
sura per fer front a una situació
excepcional: La Pedrera ha de so-
breviure a una ciutat que s’ha
quedat sense turisme i cultura.

SERVEIS4Les residències d’avis
s’han vist especialment afectades
aquestes setmanes per la crisi del
coronavirus. La gent gran és un
dels col·lectius de risc en una
pandèmia que està posant en re-
lleu mancances que ja hi eren
però que potser havien quedat
en un segon pla, com ara l’ab-
sència de geriàtrics públics a la
Dreta de l’Eixample. 

“Tenim 27 residències pri-
vades i cap de pública”, especi-
fica el president de l’Associació
de Veïns i Veïnes del barri, Jau-
me Artigues. A més, afegeix que
les privades (és a dir, l’única
opció que tenen les persones
de la tercera edat en aquesta
zona) ofereixen preus “desorbi-
tats”, que ronden els 1.800 eu-
ros de mitjana. Una xifra, efec-
tivament, molt elevada, sobretot
si tenim en compte que aquests
centres no es troben en les mi-
llors condicions i tenen “manca
de personal”, tal com recorda la
referent de sanitat de la FAVB,
Marcel·la Güell, que ja fa temps
que denuncia aquest problema.

Tota aquesta situació –que,
en paraules d’Artigues, és “crò-
nica”– s’ha agreujat amb l’arri-
bada del coronavirus. “Molts
dels centres tenen manca de
personal perquè confien que hi
van les famílies, però ara ja no hi
poden anar”, explica Güell a tall
d’exemple. Pel que fa a l’afecta-
ció que està tenint la Covid-19 a

les residències del barri, tots
dos lamenten que no s’han fet
públiques les dades.

Sigui com sigui, Artigues
afirma que la crisi actual ha de
servir per aprendre “una lliçó: no
es pot tornar a permetre mai
més que es facin retallades en
serveis públics, i molt menys
en matèria de sanitat”.

Al barri hi ha 27 residències d’avis privades i cap de pública. Foto: Ajuntament

La manca de residències
públiques, un problema crònic

Coronavirus | L’AV també vol que se suspenguin els lloguers
Des de l'Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample s’han sumat a la petició 

de suspensió del pagament dels lloguers i, de fet, ho fan extensible a tots els serveis 
de subministrament bàsic per a totes aquelles persones que perdin ingressos. 

La mesura afecta 150 treballadors. Foto: Pere Francesch/ACN



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

13 | 

líniaeixample.cat1 d’abril del 2020

  



líniaeixample.cat 1 d’abril del 2020

| 14

Sagrada Família

VIOLÈNCIA MASCLISTA4L’ob-
jectiu del confinament és frenar
els contagis de coronavirus i,
per tant, salvar vides. Però què
passa si a casa teva convius amb
un perill pitjor que un virus?
Això és el que es plantegen les
víctimes de violència masclista
que han de passar la quarante-
na amb els seus agressors. Per tal
d’aconseguir que, en aquest cas,
estar confinades no sigui sinò-
nim d’estar aïllades, les entitats
i institucions que normalment
constitueixen la xarxa de suport
d’aquestes dones s’han hagut
de reconfigurar.

Un exemple d’això és l’enti-
tat Hèlia Dones, que normal-
ment atén més d’un centenar de
dones l’any i fa la majoria d’ac-
tivitats al casal de barri Espai
210. Les seves integrants tenen
clar que ara és més important
que mai que continuïn oferint el
seu servei, ja que la situació de
les víctimes de violència de gè-
nere “s’ha agreujat”, tal com ha

admès la directora de l’entitat,
Montserrat Vilà, en declaracions
a Línia Eixample. De fet, en
aquestes setmanes ja s’han tro-
bat amb un cas especialment
greu. “Una de les dones que ate-
nem va patir una agressió molt
forta i va haver d’anar a l’hospi-
tal; la violència masclista no s’a-
tura per res”, lamenta Vilà. Com
a mínim, aquesta víctima no es
va trobar sola, perquè des d’Hè-
lia Dones van poder “oferir-li ser-
vei jurídic”, explica. I és que, mal-
grat tot, l’acompanyament que
fan les advocades, les psicòlogues
i la resta de voluntàries d’Hèlia
Dones continua en marxa. 

D’altra banda, les entitats
demanen que “es reforcin els ser-
veis públics d’atenció a les vícti-
mes, com els SIAD, perquè pu-
guin mantenir la seva tasca”,
segons explica Vilà. “No estava
contemplat atendre les dones
per telèfon”, reconeix. Per tant,
ara cal “que posin més gent a
agafar trucades”, afegeix.

COMPROMÍS INSTITUCIONAL
Des de les institucions tenen clar
que “el confinament en cap cas
vol dir impunitat”, tal com va dir
la inspectora dels Mossos d’Es-
quadra Montse Escudé durant
una roda de premsa del Depar-
tament d’Interior. El conseller
d’aquesta àrea, Miquel Buch, va

assegurar que la Generalitat ha
dissenyat una “nova estratègia per
fer front a la violència masclista
en aquesta nova realitat”, un pla
que implica el conjunt de la ciu-
tadania a l’hora de denunciar
possibles agressions. 

En la mateixa línia, la Dipu-
tació de Barcelona ha engegat la

campanya ‘Contra la violència
masclista, que no ens aturi el
confinament’, que insta la po-
blació a trucar al 112 en cas que
creguin que algú pot estar patint
violència masclista. Alhora, el te-
lèfon d’atenció a les víctimes,
gratuït i confidencial, segueix
funcionant les 24 hores del dia. 

Confinades, però no aïllades
» El confinament agreuja la situació de les dones que pateixen violència masclista als seus domicilis
» Entitats com Hèlia Dones es reconfiguren per continuar atenent les víctimes durant la quarantena

Imatge de l’exposició ‘Senyes d’identitat. Retrats de dones’, impulsada per Hèlia Dones. Foto: Hèlia Dones

Eix Sagrada Família | Clam per la “situació d’extrema urgència”
L’Eix comercial Sagrada Família ha celebrat que el departament d'Empresa 

i Coneixement hagi impulsat un manifest unitari del comerç català clamant al govern 
espanyol mesures per pal·liar la "situació d'extrema urgència" del sector.
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Fort Pienc

SOLIDARITAT4La Carmen té 74
anys i, per tant, forma part d’un
dels col·lectius especialment vul-
nerables davant del coronavirus.
Aquesta veïna del Fort Pienc
n’és conscient i ja fa setmanes
que no surt de casa, però això no
ha impedit que li arribés un
missatge que l’ha deixat preo-
cupada: falta material de pro-
tecció per al personal sanitari.
Per aquest motiu, durant aquests
dies, ha tret la pols a la seva mà-
quina de cosir, una antiga Alfa
Capricho, i ha convertit casa
seva en un petit taller de mas-
caretes.

La seva filla, la Paloma, és pe-
diatra al Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) del carrer Rosselló,
un equipament que fa uns dies
va rebre un gran nombre de
mascaretes quirúrgiques –són
les que eviten que qui les porta
contagiï la resta– enviades des de
l’Hospital Clínic. Una de les
mascaretes que va haver d’uti-
litzar la Paloma va servir després

com a mostra perquè la Carmen
elaborés un patró per repro-
duir-les, amb l’objectiu de ga-
rantir que les que fes ella equi-
valguessin a les homologades. 

Un cop establert el model a
imitar, calia trobar la tela ade-
quada, una recerca que podia fer
que s’endarrerís el procés de
producció. Però, segons explica

la Paloma, la parella que regen-
ta la botiga Cottonreus del carrer
Girona els va cedir el material
necessari. Gràcies a aquesta do-
nació, la Carmen de seguida va
poder posar fil a l’agulla i va co-
mençar a crear una vintena de
mascaretes al dia. 

RECUPERAR UNA AFICIÓ
“Sempre m’ha agradat molt co-
sir, però ara feia uns anys que ho
havia deixat perquè ja soc gran”,
admet la Carmen, que no ha
dubtat a recuperar la seva gran
afició per una bona causa. En
aquest sentit, la Paloma recorda
amb tendresa com, de petita,

era la seva mare qui li feia la roba,
perquè tenia el talent i l’empen-
ta per fer-ho. Ara, malgrat l’edat,
la Carmen no ha perdut el do-
mini de la costura i ha decidit
omplir les hores de confinament
amb el soroll de la màquina de
cosir com a fil musical. Aquest
cop, però, no ho ha fet per gau-

di personal, sinó per responsa-
bilitat social: “Si això pot fer que
algú estigui millor, a mi ja em
compensa”, assegura, conven-
çuda. I és que, tal com explica
amb orgull la seva filla, la Carmen
és una dona “forta i amb energia
per fer coses” i, sempre que cal,
“està disposada a ajudar”. 

Contra lapandèmia, fil a l’agulla
» La Carmen, una veïna del Fort Pienc que té 74 anys, ha començat a cosir mascaretes a casa seva
» Ho fa per fer front a la manca de material: “Si això pot fer que algú estigui millor, ja em compensa”

La Carmen ha tret la pols a la seva màquina de cosir i ha començat a fer mascaretes. Fotos cedides

Música | ‘Fort Pienc’, un documental sobre jazz
L’associació Tots Sants està estrenant aquests dies un vídeo en directe d’alguns dels millors
artistes de jazz de la ciutat. Són gravacions inèdites fetes durant el rodatge del curtmetratge

‘Fort Pienc’, que es va estrenar el 2018 a l’In-Edit. El 5 d’abril es projectarà tot el documental.

20
mascaretes són les 
que aconsegueix cosir
la Carmen cada dia,
aproximadament
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Esports

El sènior masculí del CB Roser va
jugar el seu darrer partit fa més
de tres setmanes, el passat dis-
sabte 7, a la pista del líder del grup
C-B de la lliga EBA, el CB Tarra-
gona. Després d’aquest partit, i de
la possibilitat remota de conti-
nuar el curs a porta tancada, la
Covid 19 ha fet que el bàsquet s’a-
turi, que les pilotes es desin a les
cistelles o a les bosses i que els
vestidors i els pavellons estiguin
completament buits.

“El pitjor de la situació que vi-
vim és que no sabem què passa-
rà, com anirà evolucionant tot
plegat i si les competicions tor-
naran”, explica el president del
club del Fort Pienc, Xavi Viñes,
a Línia Eixample. “La sensació és
que la Federació Espanyola
(FEB) està guanyant temps (l’úl-
tima jornada que ha estat suspesa

és la que s’hauria de jugar durant
la Setmana Santa) i tot i que ens
van preguntar als clubs per co-
nèixer la nostra opinió, no sabem
quines decisions en ferm han
pres, si és que ho han fet”, afegeix
el dirigent de l’entitat.

El Roser, de moment, va co-
municar a les famílies dels juga-
dors de la base que les quotes dels
mesos de març i abril es cobraran,
tot i que el club es compromet a
estudiar tots aquells casos en els
quals les famílies tinguin dificul-
tats econòmiques per ajudar-los.
“Hem de treballar amb previsió,
tot i que l’escenari en el qual ens
movem és molt difícil”, valor Vi-
ñes, que diu que no volen deixar
escapar cap jugador del planter
per qüestions econòmiques.

“NO CREC QUE S’ACABI L’EBA”
Un punt més contundent es mos-
tra, també en declaracions a
aquesta publicació, el tècnic del
sènior masculí roserenc, Juan
Hereza. “No crec que la Federa-

ció acabi decidint que torni la lli-
ga EBA, no m’ho acabo de creu-
re”, apunta el tècnic, que admet
que “es prengui la decisió que es
prengui hi haurà injustícies. Si és
la suspensió, en sortiríem bene-
ficiats, però vingui el que vingui
ho acceptarem”.

I és que actualment els seus
jugadors estan immersos en la

lluita per evitar el descens de ca-
tegoria, quan només falten (o fal-
tarien) cinc partits per jugar-se.
“En el millor dels escenaris la
competició tornaria a posar-se en
marxa a finals de maig i s’aca-
baria a finals de juny. A banda
que organitzativament seria com-
plicat, també afectaria molt se-
riosament la planificació per al

curs següent. Seríem a EBA? A
Copa un altre cop? Hi ha moltes
incògnites”, conclou Hereza.

Mentre dura el confinament,
els jugadors entrenen com i quan
poden a casa seva, amb una pau-
ta que els van fer arribar des del
cos tècnic. Sigui com sigui, la pi-
lota segueix en suspens i veurem
si acaba dins o fora de la cistella.

Lapilota continua en suspens
» El president del CB Roser, Xavi Viñes, diu que la Federació Espanyola els va consultar sobre la lliga
» L’entrenador del sènior masculí, Juan Hereza, creu improbable que la temporada es pugui reiniciar

Des del sènior masculí fins als més petits de la base: tot el CB Roser està aturat. Fotos: CBT i CBR

Pau Arriaga
EL FORT PIENC

Futbol sala | El Polaris recorda alguns dels seus grans equips
El Futsal Polaris està aprofitant l’aturada indefinida de les competicions (que s’allargarà
fins que Salut doni el vistiplau per començar de nou) per recordar alguns dels equips més
exitosos de la seva història. Periòdicament, l’entitat publica fotos al seu perfil de Twitter.
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“Si, com repeteixen els mitjans espanyols,
el Procés constitueix el desafiament més
gran de la història recent d'Espanya i si Ca-
talunya pot posar Espanya de panxa
enlaire, no deu ser que no estem davant
d'una comunitat autònoma més?”, es pre-
gunta el periodista Antoni Bassas al llibre
La nació en portada: El debat de Catalun-
ya i Espanya a la premsa.

Viu en línia

Llibres

La nació en portada
Antoni Bassas

El dramaturg Jordi Casanovas ha posat
en marxa una iniciativa a Twitter perquè
el teatre segueixi viu durant la quaran-
tena. Sota el nom Coronavirus plays, pro-
posa que dramaturgs i dramaturgues es-
criguin monòlegs o escenes de màxim 3
minuts i els pengin a les xarxes, per tal que
actors i actrius puguin compartir vídeos
interpretant aquests textos.

Teatre

Coronavirus plays
Jordi Casanovas

5 Seconds of Summer (5SOS) són la
prova que les boy bands encara funcio-
nen. Els quatre joves australians que in-
tegren la banda van anunciar que esta-
ven treballant en el seu quart àlbum d’es-
tudi, Calm, a principis de l’any passat, però
no ha arribat fins ara. A més, les difícils cir-
cumstàncies actuals han fet que l’estre-
na s’hagi fet en streaming.

Música

La casa de papel és una de les sèries de
Netflix de parla no anglesa més vistes
arreu del món. Des de la seva estrena l’any
2017, el seu èxit ha superat totes les ex-
pectatives i ara, amb la població de mig
planeta confinada, la quarta i última
temporada, que ha d’explicar el final de
la història del Profesor i companyia, pro-
met batre tots els rècords.

Pelis i sèries

La casa de papel
Álex Pina

Calm
5SOS

La Mirada Tàctil
El projecte ‘La Mirada Tàctil’ va ser impulsat per l’Oficina
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l’any
2007, però ara, amb la crisi del coronavirus, ha agafat
una nova dimensió. Per amenitzar el confinament a la
ciutadania, la Diputació proposa cada dia una visita vir-
tual a un dels espais que integren la Xarxa de Museus

Locals. Aquests recorreguts es poden fer sense sortir de
casa gràcies als vídeos del canal de YouTube també ano-
menat ‘La Mirada Tàctil’. Amb tot, és una manera de pro-
moure la cultura de proximitat en aquests temps difícils. 

Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir formen el
grup Tricicle i, després de més de quatre dè-
cades damunt dels escenaris, no necessiten
presentació: són, sens dubte, el trio còmic

més famós de Catalunya. Convertint la mími-
ca en un espectacle de masses, a partir dels
anys 80 van començar a popularitzar gags

que van acabar traspassant fronteres. Ara, la
pandèmia del coronavirus els ha agafat en

un moment molt important de la seva llarga
trajectòria: havien de representar les últimes

funcions de la seva carrera al Teatre Coli-
seum, però, com totes les cites culturals, han
quedat anul·lades. És per això que s’han vol-
gut adaptar a aquesta situació excepcional
penjant les seves obres a YouTube. Van co-
mençar el dia 25 amb Sit i cada setmana 
penjaran un dels seus mítics espectacles.

T R I C I C L EQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser el trio còmic per excel·lència
Van començar fa més de 40 anys

Famosos

Penjar les seves obres a YouTube
Les seves darreres funcions s’han anul·lat pel coronavirus

Els usuaris es desfan en elogis 
La fórmula del Tricicle continua funcionant 

QUÈ HAN FET?

La fitxa

| Disaster Report 4
Els jugadors de Disaster Report 4: Summer Memories hauran de viure un 

terratrèmol de conseqüències devastadores i fer front a tot el caos posterior. 

No t’ho perdis
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

CONÈIXER

Un cop tinguem clar com són, haurem de seleccionar 
productes que s’adaptin a les seves necessitats

EVITAR

ESCOLLIR

AJUDA PROFESSIONAL

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

i BELLESA

Quan algú passa per la perruqueria, sovint diem que
s’ha fet un canvi de look, i és que els cabells tenen la
capacitat de modificar l’aspecte d’una persona. Per

això, la salut i l’estètica capil·lars són temes que preocupen a
molta gent.
El pas imprescindible per poder tenir cura dels nostres ca-

bells és conèixer-los bé. Més enllà de les qüestions superfi-
cials -com el color, la llargada o la forma- cal fixar-nos en si
tenen tendència seca o greixosa. I això que vol dir? En el pri-
mer cas, notarem que tenim els cabells febles i sense vida,
mentre que, en el segon, de seguida tindrem la sensació de
tenir-los bruts. Un cop entenguem com és la nostra cabelle-
ra, podrem seleccionar els millors productes i tractaments
per cuidar-los.
Això sí, hi ha elements que cal evitar en qualsevol tipus de

cabells, com ara l’excés de calor (és a dir, l’abús d’assecadors,
planxes de cabell o arrissadors) o de tints i altres productes
químics. A més, si tenim un problema greu que afecta la nos-
tra cabellera, podem acudir a un dermatòleg capil·lar.

Cabells sans, cabells bonics

El primer que cal fer per tenir cura dels nostres cabells 
és conèixer a fons les seves característiques

Les claus

Cal evitar l’abús d’assecadors o planxes de cabell, 
així com l’excés de tints i altres productes químics

Si detectem problemes greus, 
podem acudir a un dermatòleg capil·lar
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