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Eixample Respira vol que quan passi el virus
se salvaguardi la bona qualitat actual de l’aire pàg 3



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

| 2

líniaeixample.cat 15 d’abril del 2020



3 | 

líniaeixample.cat15 d’abril del 2020A fons

I quan torni la normalitat?
» La contaminació de l’aire ha baixat dràsticament d’ençà de l’esclat de la crisi del coronavirus
» Eixample Respira demana que quan es reprengui l’activitat econòmica es “prioritzi la salut”

Una imatge del trànsit de l’Eixamble abans de la crisi del coronavirus. Foto: Línia Eixample

CONTAMINACIÓ4La contami-
nació de l’aire a Barcelona va
baixar durant el mes de març
entre un 60% i un 65%. Aquesta
és una de les frases que hem po-
gut llegir els últims dies. I és to-
talment certa. L’impacte provocat
pel coronavirus en l’economia, i
per tant en la mobilitat, és tan
gran que el cel de la ciutat sembla
un altre. Només cal donar-hi un
cop d’ull.

Les últimes xifres arriben de
l’estudi ‘Efectes de la crisi de la Co-
vid-19 sobre la qualitat de l'aire
urbà a Espanya’ fet per Ecologis-
tes en Acció i mostren que en el
cas de Barcelona la contaminació
de l’aire va baixar un 64%. Uns
dies abans un informe publicat
per l’Agència de Salut Pública de
Barcelona mostrava com la cai-
guda mitjana de la contaminació
a la ciutat havia estat del 60% du-

rant la primera setmana de l’es-
tat d’alarma.

Aquest descens es pot com-
provar en les dades que mostren
les estacions de control de la qua-
litat de l’aire que hi ha repartides
arreu de la ciutat. Des d’Eixample
Respira, l’entitat que fa temps que
denuncia l’alta contaminació que
hi ha al districte, destacaven fa uns
dies que, per primera vegada
d’ençà que hi ha registres, l’esta-
ció de control del districte havia
donat durant tota una setmana
valors per sota del llindar legal de
40 micrograms per metre cúbic
de diòxid de nitrogen.

PRIORTIZAR LA SALUT
Des d’aquesta entitat afirmen
que aquesta realitat “confirma
allò que sempre ens han dit els ex-
perts, que amb una reducció del
trànsit del 50%, els nivells de

qualitat de l’aire estarien per sota
dels llindars legals i de les reco-
manacions de l’OMS”. 

A Eixample Respira tenen
molt clar que quan s’acabi el
confinament els valors lògica-
ment tornaran a pujar, però
diuen que esperen que “aquesta
crisi ens permeti reflexionar so-
bre les nostres necessitats reals de
mobilitat i com és d’important
que allò que ens afecta la salut de
tots es prioritzi davant altres in-
teressos”. Sobre els canvis que cal-
dria implementar a mesura que
torni la normalitat, l’entitat apos-
ta per una ampliació “dràstica” de
l’espai per als vianants –eliminant
carrils de circulació, places d’a-
parcament i les motos de la vo-
rera–, reduir el temps d’espera
dels vianants als semàfors, am-
pliar els espais públics de lleure
i esport, incrementar la freqüèn-

cia del transport públic, millorar
la xarxa de carrils bicis i apostar
més pel teletreball i la flexibilitat
horària laboral. 

“PUNT D’INFLEXIÓ”
Sobre aquesta reducció de la
contaminació també en parla
Maria García, de la Plataforma
per la Qualitat de l’Aire. “Les xi-
fres demostren una obvietat per
la reducció del trànsit però el que
és preocupant és que, com ja es
veu a la Xina, la sortida d’a-
questa crisi es tornarà a fer amb
un increment de les emissions
fins i tot superior al d’abans”, afir-
ma García. 

La crisi sanitària provocada
pel coronavirus, considera la
portaveu de la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire, hauria de ser
“un punt d’inflexió” que servís
per “replantejar les polítiques

econòmiques i de mobilitat”. En
aquesta línia, recorda que “la si-
tuació actual no ha de tapar la
gran pandèmia que suposa la
contaminació, ja que a Europa
moren 400.000 persones a l’any
de forma prematura per malal-
ties derivades de la contamina-
ció de l’aire”.

Fa pocs dies la filòsofa Marta
Tafalla va penjar la següent re-
flexió al seu perfil de Twitter:
“Em pregunto si el confinament
ens ensenyarà a valorar més, en-
tre altres coses, la importància de
les ciutats verdes, que des de
cada finestra o balcó es pogués
veure un parc, una avinguda amb
arbres o una placeta enjardinada”.
Caldrà veure si de tot això en sor-
tirà alguna cosa nova, com ara ciu-
tats més verdes i amb menys cot-
xes, o si, per contra, les coses no
canviaran i seguiran com abans.
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Els semàfors

Eixample Respira
La contaminació de l’aire ha baixat

dràsticament d’ençà de l’esclat de la cri-
si del coronavirus, però Eixample Res-
pira ja pensa en quan torni la normali-
tat i alerta que s’hauria d’intentar salva-
guardar la bona qualitat actual de l’aire. 

pàgina 3

Formació i Treball
La Fundació Formació i Treball gestio-
na l’espai per atendre persones vulnera-
bles que s’ha habilitat al poliesportiu de
l’Estació del Nord en el marc de la crisi
del coronavirus. Volen prevenir situa-
cions de marginació i aïllament social.

pàgina 16

De Veí a Veí
“Sort en tenim de la tasca que fan els

voluntaris de l’ONG De Veí a Veí”, diuen
des del CAP Manso de Sant Antoni.

Gràcies a aquesta associació de barri,
aquest centre sanitari ha rebut molt 

material per poder-se protegir. 
pàgina 10

La lupa

per Francesc Reina

Tenir cura de la vida

No es pot separar la naturalesa d’allò que
és humà. Aquest ha de ser el contracte:
el bé comú. I l’única cosa que pot salvar
el planeta és el gust de l’aire, de l’aigua,
de bosc ... Tot animal, vegetal o mineral
participa d’una consciència
única formant una estructu-
ra que treballa conjuntament,
doncs depenem uns dels al-
tres. Va ser la hipòtesi Gaia,
del físic Lovelok, que va con-
siderar que cada espècie com-
pleix una funció imprescin-
dible, com també és inesborrable la sim-
fonia de Bill Withers, Lean on me: “Re-
colza’t en mi si no estàs fort i seré el teu
amic, t’ajudaré a continuar”.

Tot discurs que vingui a dir-nos que
la culpa dels problemes està a l’altra ban-
da, que cada dia s’ha de renunciar a un
sentiment, que no importa el que succe-

irà d’aquí a deu anys, que per anar cap en-
davant no cal mirar enrere, és una mirada
malbaratada -la gran majoria perd molt
més-, perquè on no s’atén la igualtat com
a possibilitat, també arriba essent un fra-

càs dels que més guanyen, aquells que
prefereixen castigar a atendre necessitats,
aquells que munten creuades perquè
veuen enemics arreu.

La desigualtat és una violació de la
dignitat humana. Resulta una infàmia in-
fligir patiment i despreocupar-se’n. I és
en la cura, aquesta obligació moral que

posa l’accent en les relacions entre els és-
sers vius, des d’on es reclama escoltar les
veus diferents, les que no se solen sentir.
La saviesa femenina, en aquest sentit, ha
estat extraordinària al llarg de la història;

per l’atenció cap als seus
companys, les seves famí-
lies, les seves amistats i el
grup. Gràcies a la seva capa-
citat d’emoció (una veritable
educació del caràcter), mol-
tes professions i solidaritats
han demostrat que hi ha al-

guna cosa més que lleis i drets quan ens
aguaita el dolor, un fet sociocultural que
augmenta les nostres probabilitats de fun-
cionar amb responsabilitat. Mirar cap en-
dins per tenir cura del de fora; atendre els
cossos, els temps, els espais, protegir qui
ens protegeix. El cultiu de la cura perquè
la pena es converteixi en justícia.

És en la cura des d’on es 
reclama escoltar les veus diferents, 

les que no se solen sentir

Molta gent treballa-
dora ha de tornar al

lloc de feina i exposar-se
al contagi. El poder de decidir qui tor-
na i qui no: l’empresa. La responsabili-
tat de les mesures de seguretat i de
buscar-se la vida amb els fills: els tre-
balladors/es. Hauria de ser exacta-
ment al revés.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la gent gran els hem
fallat greument com a

societat. És frustrant.
Molt frustrant! No és només respon-
sabilitat de la política. I la poca ex-
igència de les famílies aquests anys
amb les residències? I el periodisme
que els hem ignorat sistemàticament
i ara busquem culpables?

Tranquil·líssim amb el
govern més d'esquer-

res de la història d'Occi-
dent enviant els treballadors a l'es-
corxador i amb el govern *efectiu* ca-
talà focalitzadíssim en les coses im-
portants, com ara desxifrar missatges
ocults en el nombre de mascaretes que
ens envien.

No es poden entendre
les sovint contradictò-

ries decisions de l’execu-
tiu italià en la crisi de la Covid-19 sen-
se tenir en compte la lluita d’interessos
salut/economia. Tots els governs del
món estan passant pel mateix; alguns
dissimulen millor, d’altres ni tan sols s’hi
esforcen.

@albasidera@zuwenigzirkus@albertbotran @RamonIglesias68
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Les cures reclamen i ocupen el seu lloc1

2 La pandèmia canviarà les nostres vides

No ens cal caritat sinó justícia

Contra la pandèmia, fil a l’agulla

Contaminació: i quan torni la normalitat?

El + llegit líniaeixample.cat
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5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Safata d’entrada

Una injustícia feta a una sola per-
sona és una amenaça per a tots.
La meva muller és autònoma i
veig com cada dia pateix amb an-
goixa què li pot passar. Resulta
evident que els autònoms se sen-
ten abandonats pel Govern.
Aquests petits empresaris conti-
nuen pagant les despeses que les
seves empreses personals han
d’assumir. Exemples en són les
quotes d’autònoms, la seguretat
social dels seus treballadors i ara
l’IVA imminent. Com s’entén que
el Govern no faci de salvador d’a-
quest sector, sinó que, ans al con-
trari, n’esdevingui el seu botxí?
Els autònoms faran de cornut i
pagar el beure. Diuen que els ofe-
riran crèdits, però això esdevin-
drà pa d’avui i fam per l’endemà,
és a dir, els donaran faves a qui no
té queixals. Cal que els mitjans,
que ja ho fan, insisteixin en
aquest sector productiu de la nos-
tra societat. Esdevenen un per-
centatge molt elevat de la nostra
dimensió laboral. Preguem que
els mitjans i la política se’n facin
ressò. El món és injust, ja ho sa-
bem, però desitjo que els interes-
sos i la mediocritat no abandonin
més a aquest sector vital per a la
nostra societat. Deia Darwin que
si la misèria dels nostres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran és el nostre pecat.

Abandonats
per David Rabadà

La borsa o la vida
per Jordi Lleal 

Hi ha una frase que es posa en
boca dels atracadors quan ame-
nacen les seves víctimes, espe-
cialment en temps dels bandolers
d’altres èpoques: “La borsa o la
vida!” Però els temps canvien, i
ara n’hi ha que no els cal amagar-
se en el bosc i aturar el vehicle
dels viatgers per atracar-los, ara
existeix una nova classe que s’a-
nomena “lladres de coll blanc”,
són aquells que no els calen ar-
mes, ni s’abraonen directament
sobre les seves víctimes, ni s’em-
bruten les mans. Diguem-ho
clar, són aquells coronats que co-
bren comissions de reis d’altres
contrades, són aquells que tenen
els seus diners en paradisos fis-
cals, són aquells que radiquen les
seves societats en altres països
amb càrregues fiscals més baixes,
són aquells que gràcies al BOE

poden fer i desfer, sempre a fa-
vor seu o del seu partit, en les ta-
rifes de serveis essencials. Són
aquells de l’Ibex 35 que pressio-
nen els governs per tenir facilitats
a l’hora de manipular preus i con-
tractes, són aquells que s’aprofi-
ten del subterfugi de les SICAV,
per acabar pagant un 1% de l’im-
post de societats!  Dilluns 13
d’abril, el govern espanyol, pre-
tesament d’esquerres, en plena
crisi pel coronavirus i desoint els
especialistes mèdics, envia mi-
lions de treballadors a la feina,
una decisió desafortunada que
portarà cua. Realment Espanya
té un govern d’esquerres, ni que
sigui, una mica d’esquerres? El
dilema és clar: el negoci d’uns
quants o la salut de molts?

Per ara, guanya la borsa so-
bre la vida i anem de mal borràs! 

Les millors
perles

Ni tan sols una pandèmia global, amb quarantena inclosa, ha
impedit a Mariano Rajoy practicar esport (si és que aquestes
caminades ràpides que fa ell es poden considerar esport).

L’expresident espanyol ha estat enxampat saltant-se el confina-
ment per sortir a passejar, tot lluint un xandall i unes vambes.

Les tortugues són els nous gossos, o això devia pensar la
dona italiana de 60 anys que va sortir al carrer amb la
seva tortuga perquè li toqués l’aire. La policia, però, no va

pensar el mateix i va acabar sancionant aquesta senyora amb
una multa de 400 euros per no respectar el confinament.

Cada dia, a les vuit del vespre, tothom aplaudeix els sanitaris
des de balcons i finestres. Bé, potser els veïns de Finestrat
(Alacant) ja no s’atreviran a fer-ho: la policia ha hagut de de-

tenir un home que, aprofitant el moment dels aplaudiments, va
disparar fins a mitja dotzena de trets al carrer des del seu balcó. 

Per a molta gent, no poder celebrar la Setmana Santa ha
estat un cop dur. De fet, fins i tot hi ha hagut qui ha igno-
rat les normes, com un grup de nou persones que han es-

tat denunciades per sortir als carrers de Mèrida per fer una pro-
cessó improvisada, amb el seu Jesucrist i els seus natzarens. 

El d’aquest any ha estat un diumenge de Pasqua diferent, so-
bretot per a la Policia Local de Montcada i Reixac, que va ha-
ver d’aturar un ritual satànic al municipi. Segons van explicar

els agents, es van trobar un grup de persones “amb túniques ne-
gres, pregant i parlant entre ells en un idioma inintel·ligible”.

A les xarxes

@pauv1979: Encara sento vergonya
aliena de les paraules de Buch. Uns inten-
ten parar el virus amb banderes i militars i
els altres, amb conspiracions paranoiques.

@ErmengolGassiot: La classe treballa-
dora al metro. Polítics i empresaris a les se-
ves cases. Ja sabeu qui posarà els morts,
oi? I qui es quedarà els beneficis, no?

#ActivitatNoEssencial

@Fira_Barcelona: L'hospital temporal #Fi-
raSalut ja està a disposició del sistema sa-
nitari per si requereix més recursos contra
la pandèmia.

#FiraSalut #1714Mascaretes
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Esquerra de l’Eixample

“La situació ens supera a tots
però dins del caos hem funcionat
molt bé”. Aquestes paraules són de
Meritxell Cascan, una infermera
d’urgències de l’Hospital Clínic
amb 22 anys d’experiència. Cas-
can ha parlat amb Línia Eixample
per relatar com està vivint la pan-
dèmia del coronavirus.

“Hem tingut moments on ha
faltat material i hem treballat
amb condicions que no eren les
idònies, però l’hospital ha fet una
molt bona feina per intentar acon-
seguir recursos a través de tots els
mitjans”, assegura. El seu és un
discurs que transmet seguretat i
un missatge positiu. Explica que
el component emocional, en si-
tuacions així, és clau. En aquest
sentit, diu que una de les millors
coses que han fet a l’hospital,
amb la gent amb qui treballa, és

crear un grup de Whatsapp per-
què tothom es doni suport emo-
cional. “Hem fet molta pinya, tots
ens hem ajudat”, explica. Cascan
també remarca que aquests dies
cal valorar més que mai la tasca del
personal que no és mèdic. Parla de
la gent de la cuina, de la neteja,
d’administració…

“UNA PEL·LÍCULA DE FICCIÓ”
Cascan explica que hi ha mo-
ments que tot plegat sembla “una
pel·lícula de ficció”. “No ens podí-
em imaginar que això passés, però
a urgències estem acostumats a un
nivell d’estrès”, afegeix aquesta
infermera. Tot i la pressió d’aquests
dies, explica que quan està treba-
llant s’oblida de tot el que està pas-
sant, però quan torna a casa i veu
les notícies topa amb la realitat. Les
seves paraules transmeten, en tot
moment, un compromís absolut
amb la seva feina. “No crec que ara
siguem herois. M’he enfrontat a
malalties infeccioses que han po-
sat en risc la meva vida”, diu.

Tot i que està acostumada a
treballar en situacions adverses,
Cascan lògicament viu aquest
moment amb les emocions a flor
de pell. Diu que una de les coses
que es fan més dures, pel fet
d’haver de fer la seva feina tan pro-
tegida, és “no poder somriure a la
gent ni fer-los abraçades”.

Abans d’acabar, aquesta in-
fermera d’urgències destaca el

comportament de la gran majo-
ria de gent que ha hagut d’anar
d’urgències al Clínic. “Els dies de
més afluència els malalts han tin-
gut molt de respecte per tot i han
entès la situació, tot i que hi ha
gent que s’ha hagut d’esperar 10
hores”, diu.

Les seves paraules transmeten
un missatge positiu. És per això
que, preguntada per alguna his-

tòria personal que recordi espe-
cialment d’aquests dies, cita la
d’un home d’uns 40 anys. “Va arri-
bar que no estava greu i en pocs
dies va empitjorar molt. En una de
les radiografies hi havia un pulmó
que ni es veia i el van haver d’in-
tubar. Fa dos dies el vaig veure i ja
no estava intubat, estava despert
i parlava. Veure’l despert em va
calmar”, conclou Cascan.

“No crec que siguemherois”
» Meritxell Cascan, infermera d’urgències del Clínic, explica com està vivint la crisi del coronavirus

» “Hem treballat en condicions que no eren les idònies però hem fet molt bona feina”, afirma

Meritxell Cascan és infermera d’urgències del Clínic. Foto cedida

Albert Ribas
L’ESQUERRA

Solidaritat | Xarxa de Suport Mutu
La Xarxa de Suport Mutu segueix organitzada per ajudar en qualsevol
cosa relacionada amb les dificultats que provoca el confinament. S’han
col·locat cartells per recordar que qui ho necessiti pot demanar ajuda.
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Sant Antoni

Mor un home en un 
incendi al carrer Manso

SUCCESSOS4Un home va mo-
rir el passat 6 d’abril a la tarda
després de precipitar-se al buit
des d’una finestra d’un edifici
a causa d’un incendi que va te-
nir lloc al número 43 del carrer
Manso. El pis era el tercer ter-
cera.

Fins al lloc dels fets s’hi
van desplegar set dotacions
dels bombers i efectius de la
Guàrdia Urbana, que van acor-
donar la zona. La mort de
l’home va provocar que el Cen-
tre d’Urgències i Emergències

Socials de Barcelona (CUESB)
activés els seus protocols per
oferir atenció psicològica als fa-
miliars de la víctima. Els Mos-
sos d’Esquadra es van fer cà-
rrec de la investigació de les
causes de l’incendi i de la de-
funció.

EXPLOSIÓ
Tot i que les causes del foc es
desconeixen, un veí del mateix
carrer va explicar a Betevé que
just abans de l’incendi havia
sentit una explosió. 

Mercat | Homenatge policial als treballadors
Agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van homenatjar fa pocs

dies els treballadors del Mercat de Sant Antoni, per la seva tasca durant la crisi
del coronavirus, fent sonar les sirenes i aplaudint des de l’exterior del recinte. 

CAP MANSO4“No ens tocaria
treballar amb bosses d’escom-
braries per protegir-nos o amb do-
nacions de bates casolanes però te-
nim la sort de la tasca que fan els
voluntaris del barri de l’ONG De
Veí a Veí, que ens donen molt ma-
terial”. Aquestes paraules les pro-
nuncia, en declaracions a Línia Ei-
xample, la doctora Meritxell Ma-
sip del CAP Manso. Masip és
metge de família i referent de
medicina comunitària.

Aquesta doctora explica que
des del CAP Manso, on també hi
ha servei d’urgències, es fa una tas-
ca molt important de “contenció
telefònica”. És a dir, cada metge fa
el seguiment, a través de trucades,
d’un gran nombre de pacients, ja
que és impossible atendre to-
thom de forma presencial. “Notes
que hi ha gent que té por però es-
tan molt agraïts amb la nostra tas-
ca. Parlar amb la gent els dona
tranquil·litat”, explica Masip.

“LA FEINA AUGMENTARÀ”
Al principi de l’esclat de la pan-
dèmia, admet Masip, hi havia

“molts nervis i por”, però afegeix
que a nivell organitzatiu s’ha
millorat molt. Masip, però, avi-
sa que en les pròximes setmanes
l’escenari per als CAP pot ser
complicat, ja que els serveis
d’urgències dels hospitals s’ani-
ran descongestionant però el
volum de feina de l’atenció pri-
mària augmentarà i també hi

haurà el risc de l’augment de cir-
culació de la gent. “Ens trobem
que falta personal que es va po-
sant malalt i hi ha gent de baixa,
tant metges com administra-
tius”, adverteix. 

Tot i aquesta situació, i amb
l’augment de guàrdies d’aquests
dies, Masip deixa clar que estan
“encantats” de treballar més.  

El CAP Manso és el centre referent de Sant Antoni. Foto: Generalitat

“Hem rebut molt material
de voluntaris del barri”
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Aquesta crisi sanitària, social i
econòmica, més enllà de les im-
pactants xifres de morts i afectats
de tota mena, té rostres al darre-
re. Els números, en el fons, no dei-
xen de ser freds, però les històries
personals no ho són. Una d’a-
questes històries és la d’en Bruno,
que viu amb la seva dona i els seus
dos fills en un pis situat al carrer
Mallorca amb Roger de Llúria.
Aquest matrimoni també regen-
ten un negoci al carrer Hospital del
Raval, Calçats Queisalós. 

Quan en Bruno despenja el te-
lèfon per parlar, les primeres pa-
raules que s’escolten són les d’ell
parlant amb els seus fills: “Poseu
un vídeo al Youtube i feu una
mica de ioga”. “Ara han acabat de
fer deures i el ioga va bé perquè
es relaxin”, explica abans de co-
mençar la conversa. El cas d’ell i

la seva dona és el d’una família
amb una hipoteca particular per
pagar i un lloguer comercial d’un
comerç, amb quatre treballa-
dors, que fa molts dies que està
tancat. Han hagut de fer un
ERTO just ara que començava la
temporada més forta de vendes.

La delicada situació els ha
portat a prendre una decisió: des
d’aquest abril no paguen la hi-
poteca. Tampoc el llum, el gas i
l’aigua.“Ara mateix no tenim cap
altra escapatòria. Primer és el
menjar dels fills”, explica. Quan
els fills surten a la conversa en
Bruno s’emociona. “Jo podria
menjar un cop el dia però quan
tens fills és diferent”, afirma.

El relat d’en Bruno segueix i a
mesura que es va explicant es fa
evident com és de complicada la
seva situació. La seva i la de milers
d’altres persones que en tenen de
similars. “Si deixo de pagar dues
o tres quotes no passarà res però
si al juliol no he obert la botiga sí
que ens ho poden fotre tot”, diu.

Tot i que ara mateix sembla di-
fícil poder veure la llum al final del
túnel, aquest comerciant del Ra-
val també creu que el que s’està vi-
vint aquests dies tindrà un costat
positiu. “El que està passant ha
despertat coses positives a la so-
cietat. Els comerciants ens aju-
dem, a l’escala de casa fem la com-
pra conjunta… La solidaritat que

està emergint és molt positiva.
Això es veu quan sortim als bal-
cons a aplaudir i et fas mirades de
complicitat amb gent que no ha-
vies vist mai”, relata. 

En el cas dels seus fills, de 6
i 8 anys, explica que el missatge
cap a ells és que les coses aniran
bé i que estan aprenent la im-
portància de la solidaritat. Ara bé,

també admet que “en una famí-
lia que ha perdut el pare i que no
l’han pogut acomiadar no els
vagis a dir que tot anirà bé”.
Que no tot anirà bé és una evi-
dència, però el relat d’en Bruno,
de la mateixa manera que és
dur, també és el d’una persona
ferma i amb conviccions. I això
convida a ser optimistes.

“Primer és elmenjar dels fills”
» Un veí que ha hagut de tancar el negoci explica que des d’aquest abril ja no paga la hipoteca

» “Si el mes de juliol no he obert la botiga ens ho poden fotre tot”, afirma en Bruno resignat

En Bruno i la seva família viuen a Mallorca amb Roger de Llúria. Foto: Google Maps

Albert Ribas
DRETA DE L’EIXAMPLE

AV Eixample Dreta |Reivindicació de la sanitat pública
L’Associació de Veïns de l’Eixample Dreta va aprofitar el 7 d’abril, Dia Mundial de
la Salut i que enguany també era el Dia de l’acció internacional contra la mercan-
tilització de la salut, per reivindicar un pla de xoc social sobre salut per a tothom.
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Sagrada Família

“Quan tot això acabi ho haurem
d’aprofitar per fer un replante-
jament molt seriós sobre les ne-
cessitats del barri”. Qui pro-
nuncia aquestes paraules és en
Sergi Gómez, membre de la jun-
ta de l’Associació de Veïns i Veï-
nes de la Sagrada Família. Gó-
mez, en declaracions a Línia
Eixample, explica com s’estan
vivint aquests dies de confina-
ment a l’associació. “El prota-
gonisme és sobretot per a les
xarxes de suport i nosaltres ens
encarreguem d’ajudar”, explica.

La brusquedat amb la qual
ha canviat la vida de la gent
també es reflecteix a les entitats
veïnals, que lògicament han
vist alterat el seu dia a dia.
“Ara hi ha molts temes que
han quedat penjats però aviat
n’haurem de parlar”, afirma

Gómez. La seva llista és llarga:
l’expansió del temple, la situa-
ció de les residències de gent
gran i dels CAP, els equipa-
ments municipals que fan falta,
la problemàtica de l’amiant,
els desnonaments, la reforma

del mercat, la pacificació de
l’entorn de les escoles, el paper
del comerç de proximitat... Gó-
mez creu  que cal un “replan-
tejament” del barri i pronosti-
ca, com ja està notant aquests
dies, que a partir d’ara “hi hau-
rà més consciència veïnal” so-
bre totes aquestes qüestions. Ell
va més enllà i parla que aquest
replantejament s’ha de produir
a tota la ciutat.

“UNA MICA DE DESCANS”
Una de les ànimes de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes de la
Sagrada Família és en Joan
Itxaso, un veterà i incombus-
tible activista veïnal del barri.
Itxaso explica que aquests dies
està a casa totalment “en-
claustrat”, ja que, per qüestions

de salut, és una persona de
molt alt risc. “Jo ho estic se-
guint de lluny però la xarxa de
suport del barri està fent molt
bona feina”, explica. 

Aquest canvi tan brusc de
les rutines que s’ha viscut ha fet
que Itxaso hagi hagut d’apartar
les múltiples reivindicacions

que marquen el seu dia a dia. Ja
sigui amb l’oposició a l’expan-
sió del temple, amb la denúncia
del turisme massiu al barri,
amb els problemes de l’habi-
tatge o la manca d’equipa-
ments. “Amb aquest canvi de
ritme ja em va bé per descansar
una mica”, conclou.

“Hihauràmésconsciènciaveïnal”
» Dos membres de l’AV de la Sagrada Família expliquen com l’entitat i ells viuen els dies de confinament
» “Quan tot això acabi ho hem d’aprofitar per fer un replantejament de moltes coses”, diu Sergi Gómez

Els reptes del barri s’hauran d’encarar amb més força després del confinament, diuen els veïns. Foto: Martin Abegglen

Albert Ribas
SAGRADA FAMÍLIA

Aquests dies l’entitat
es dedica a ajudar en
tot el que pot la xarxa
de suport del barri

La Sagrada Família | Il·luminació de la façana de la Passió
La Sagrada Família va il·luminar el 6 d’abril la façana de la Passió. L’acte es va retrans-

metre per Youtube i l’espectacle va resseguir les escenes de la façana de la Passió, 
on l'escultor Josep Maria Subirachs va plasmar l'última etapa de la vida de Jesús.
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Fort Pienc

CORONAVIRUS4El poliespor-
tiu de l’Estació del Nord, situat
al número 42 del carrer Nàpols,
s’ha convertit des de fa uns dies
en un espai per atendre persones
vulnerables en el marc de la cri-
si del coronavirus.

L’espai habilitat permet aten-
dre un centenar de persones cada
dia i ofereix un servei de dutxa,
dos àpats calents per emportar,
servei de bugaderia i roba neta.
Està destinat per a gent que viu al
carrer o que passa per greus difi-
cultats econòmiques. També per
a persones que es troben en si-
tuació irreguar a l’Estat.

Per accedir al servei no és ne-
cessari cap carnet o identificació
i les persones que acudeixen a
l’espai posteriorment són deri-

vades als Serveis Socials o a ser-
veis similars. Entre les diferents
precaucions que s’estan prenent
al recinte per evitar contagis, hi
ha la de prendre la temperatura
a tots els usuaris.

NECESSITATS BÀSIQUES 
La gestió del servei la fa la Fun-
dació Formació i Treball, vin-

culada a Càritas Diocesana, amb
el suport de l’Ajuntament. Des
de l’entitat han explicat en un
comunicat que l’objectiu és “po-
der cobrir les necessitats bàsi-
ques durant aquest període d’e-
mergència social i prevenir si-
tuacions de marginació i aïlla-
ment de persones que reque-
reixen una assistència urgent”.

Persones esperant per ser ateses. Foto: Fundació Formació i Treball

Atenen persones vulnerables
al pavelló de l’Estació del Nord

S’ha habilitat un servei
de dutxa i bugaderia
i també s’ofereixen
dos àpats calents

Coronavirus | L’ANC entrega 600 mascaretes a residències
L’ANC del Fort Pienc va entregar el passat 7 d’abril un total de 600 mascaretes en di-

ferents residències de gent gran del districte, com ara a L’Olivaret, les Germanetes
dels Pobres o la Gure-Etxea. Les mascaretes les van fer diverses cosidores voluntàries.

Curtmetratges en temps
de confinament

CULTURA4El Centre Cívic Fort
Pienc organitza aquests dies el
#confinamentencurt, un petit
concurs de curtmetratges sobre
el confinament amb l’objectiu  de
fer créixer la seva oferta cultural.

Des de l’equipament expli-
quen que l’objectiu és que to-
thom qui ho vulgui compartei-
xi la seva quotidianitat d’a-
quests dies i les sensacions i els
sentiments que es viuen. “Us
proposem un repte, convertiu-
vos en directors i directores de
cinema i rodeu un curtmetrat-

ge a casa vostra”, afegeixen des
del centre cívic. Les obres re-
budes es penjaran al canal de
Youtube de l’equipament i tam-
bé es compartiran al web. D’al-
tra banda, la pròxima tardor es
farà un passi especial de cine-
ma on es projectaran tots els ví-
deos que es facin.

La durada màxima dels
curtmetratges ha de ser de tres
minuts. Les obres han de tenir
un fil narratiu i cada persona
pot enviar el nombre de pel·lí-
cules que vulgui.
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El CB Roser ja ha superat la xi-
fra d’un mes sense partits de la lli-
ga EBA (els del Fort Pienc van ju-
gar el seu darrer enfrontament el
dia 7 del mes passat a la pista del
CB Tarragona), però més de qua-
tre setmanes després d’aquest en-
frontament, el club encara no sap
quines són les intencions de la
Federació Espanyola (FEB) sobre
el desenllaç de la competició.

“A nosaltres, per la situació en
la qual estem (l’equip és cuer amb
4 victòries i 17 derrotes, el mateix
saldo que té el Palma, i un triomf
menys que la UE Barberà), ens
interessa jugar”, explica el pre-
sident roserenc, Xavi Viñes, a Lí-
nia Eixample. El dirigent va par-
lar amb aquesta publicació fa
dues setmanes i va explicar que
la FEB havia sondejat els clubs
per conèixer el seu parer.

15 dies després d’aquest
contacte via correu electrònic,

Viñes assegura que la situació
continua sent exactament la
mateixa. “Marcaven la data del
30 de juny com a màxim i ens
deien que abans de jugar qual-
sevol de les cinc jornades que
queden (a les quals es podria
afegir una hipotètica elimina-
tòria de permanència a doble
partit contra el dotzè o el tret-
zè classificat del grup C-A)”.

Tal com estava sortejat ini-
cialment el calendari, als dos
grups de la lliga EBA els queda
encara una jornada de la fase re-
gular per disputar-se (estava
prevista per a aquest dissabte,
de forma unificada, a les set de
la tarda), però a hores d’ara
continua sent una incògnita sa-
ber de quina manera es resoldrà
aquest curs 2019-20.

El Roser segueix esperant la decisió de la Federació Espanyola. Foto: CBR

Sense novetats sobre 
el desenllaç de la lliga EBA

Pau Arriaga
EL FORT PIENC

Salut | S’acaba el repte esportiu ‘#BCNesmoudinsdecasa’
Durant tota la setmana passada va estar en marxa el repte #BCNesmoudinsdecasa, un
projecte que volia difondre hàbits saludables entre els barcelonins. Cada dia hi havia

previstes activitats, mentre que el repte va acabar amb una gran festa diumenge passat.

La Cursa dels Bombers 
es farà el 29 de novembre

ATLETISME4La Marató no és
l’única cursa de la ciutat que ha
hagut de canviar de data. La
Cursa dels Bombers, que s’havia
de disputar el cap de setmana de
la setmana que ve (i el recorregut
de la qual era pràcticament ínte-
gre per diferents barris del dis-
tricte) es disputarà el diumenge
29 de novembre.

La seguretat dels participants,
espectadors, voluntaris i orga-
nització és la prioritat de l’orga-
nització, que va decidir moure-la
fins a la tardor.

Igual que ha passat en el cas
de la Marató, els organitzadors
han explicat que tothom qui ha-
gués formalitzat la seva inscrip-
ció per a aquesta cursa de 10 qui-
lòmetres té la possibilitat de
mantenir-la per a la nova data, fer
un canvi de nom o bé conservar-
la per a l’edició del 2021 sense cap
cost extra. La Fira del Corredor es
durà a terme els tres dies abans
de la prova, mentre que el tret de
sortida es donarà el dia 29 a les
9 del matí des de l’avinguda del
Marquès de l’Argentera.

La cursa s’ha ajornat fins a la tardor. Foto: Cursa Bombers

Esports
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La pandèmia va fer ajornar la publicació
de Parlant amb tu d’amor i llibertat, el nou
llibre d’Oriol Junqueras que havia de veu-
re la llum el 16 de març. Des del 10 d’a-
bril, però, està a la venda a la plataforma
Llibreries Obertes, de manera que es pot
comprar o regalar per Sant Jordi i, un cop
torni la normalitat, passar-lo a recollir a la
llibreria que hagi triat el comprador.

Llibres

Parlant amb tu d’amor i llibertat
Oriol Junqueras

Amb la mort recent de Josep Maria Be-
net i Jornet per coronavirus, el teatre ca-
talà ha perdut un pare. Conscient d’això,
el Teatre Nacional de Catalunya ha creat
a la seva pàgina web un espai monogràfic
dedicat al dramaturg, en què es poden
llegir diversos articles escrits per perso-
nes del seu entorn, com ara la seva filla
Carlota Benet, però també textos seus.

Teatre

Espai Josep M. Benet i Jornet
TNC

Set anys després de la publicació del seu
darrer disc, Comedown machine (2013),
The Strokes han tornat aquest mes d’a-
bril amb The new abnormal. Es tracta d’un
àlbum format només per nou cançons,
amb At the door com a primer single. La
banda novaiorquesa actuarà al Primavera
Sound, que per primer cop a la història
se celebrarà del 26 al 30 d’agost.

Música

És la nova sèrie de moda de Netflix i, si la
veus, entendràs per què. Unorthodox, ba-
sada en fets reals, narra la vida d’Esther
Shapiro, una jove jueva que viu a Nova
York i fuig a Berlín per escapar d’un ma-
trimoni de conveniència. Aquesta pro-
ducció alemanya t’enganxarà des del
principi, entre altres coses, per l’actuació
de Shira Haas, l’actriu protagonista. 

Pelis i sèries

Unorthodox
Maria Schrader

The new abnormal
The Strokes

CirqueConnect
La companyia de circ més famosa del món, Cirque du

Soleil, també vol entrar a casa teva durant aquesta qua-
rantena. Per això ha creat CirqueConnect, un espai dins
de la seva pàgina web oficial en què cada setmana es

publica un especial d’una hora amb els millors moments
dels seus espectacles. De moment, ja s’han publicat tres
d’aquests especials, però també hi ha altres continguts

exclusius, com ara vídeos de shows en realitat virtual, tu-
torials per mantenir-se en forma i maquillar-se com un
artista de circ i, fins i tot, websèries sobre la companyia. 

B A D  G Y A LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant urbana de moda
S’ha convertit en un nom habitual a les llistes d’èxits

Famosos

Estrenar una nova cançó
És un remix del tema ‘Tú eres un bom bom’ de Kafu Banton

Bona rebuda, però amb polèmica
Alguns l’han criticat per col·laborar amb Kafu Banton

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

|MotoGP 20
El videojoc MotoGP 20, que sortirà a la venda el pròxim 23 d’abril, ajudarà els 

fanàtics del motociclisme a tornar a sentir l’adrenalina de les curses des de casa.Viu en línia

Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997), més coneguda
com Bad Gyal, va començar a introduir-se en el món
de la música urbana l’any 2016, tot i que el seu salt a
la fama es va produir l’any següent gràcies a la popu-

larització de cançons com Fiebre o Mercadona. Des
d’aleshores, no ha deixat de guanyar seguidors i re-

produccions amb temes com Alocao, una col·labora-
ció amb Omar Montes que la va portar a les llistes

d’èxits fa només uns mesos. Ara, la quarantena l’ha
obligat a anul·lar concerts i esdeveniments, però no
a aturar-se del tot. El passat dia 10 va estrenar el re-
mix de Tú eres un bom bom de la mà del cantant pa-

nameny Kafu Banton, una col·laboració que li ha por-
tat elogis, però també polèmica. Banton és autor d’u-
na cançó molt homòfoba publicada ara fa vint anys,
un tema que Bad Gyal ha assegurat que desconeixia

i que ha fet que es disculpés al seu públic: “Vull re-
marcar que jo estic en contra d’aquests valors i us

demano perdó”. 

La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

RUTINA

Encara que normalment no siguis gaire esportista, 
ara has de fer exercici perquè t’estàs movent menys que mai

AFICIONS

EXERCICI

DESCONNEXIÓ

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

i SALUT

Ara mateix, el més útil que podem fer per contribuir a
millorar la salut de la població mundial és quedar-nos
a casa. Així de fàcil... o de difícil. A mesura que van pas-

sant els dies de confinament i que es va allargant la quaran-
tena, la necessitat de sortir al carrer es va fent més i més
gran, fins al punt que afecta la nostra salut mental.

Per minimitzar aquests efectes, podem seguir uns consells
que faran que el temps passi més de pressa. En primer lloc,
cal tenir una rutina. Tant si continues treballant a casa com si
no, és important que mantinguis uns horaris saludables a
l’hora de llevar-te, de fer els àpats o d’anar a dormir. Ah, i obli-
da’t de passar-te tot el dia en pijama: els experts recomanen
vestir-se cada dia i, sobretot, mantenir una bona higiene. 

D’altra banda, encara que normalment no siguis una per-
sona esportista, ara cal que facis alguna activitat física. També
és molt recomanable que llegeixis, miris pel·lícules i sèries,
cultivis les teves aficions (potser és el moment de descobrir-
ne de noves) i et permetis desconnectar de l’actualitat tan
dura que ens bombardeja constantment aquestes setmanes.

Confinament i salut mental

Tant si continues treballant des de casa com si no, cal que 
mantinguis una rutina: vigila els horaris i vesteix-te cada dia

Les claus

Aprofita ara que tens temps per gaudir de les teves 
aficions i, qui sap, potser en descobreixes una de nova

Tot i que és imprescindible estar informat, de tant en
tant t’has de permetre desconnectar una mica
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