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“És un projecte embrionari però
ambiciós”. Així defineix L’Es-
cletxa el periodista Pere Ricart,
un dels impulsors d’aquesta rà-
dio comunitària que està a punt
de començar a caminar. La idea
inicial va sorgir d’alguns mem-
bres del Comitè de Defensa de la
República (CDR) de l’Esquerra
de l'Eixample, però l’objectiu és
crear una emissora que abasti el
conjunt del districte i esdevingui
un punt de trobada per a tot el
teixit veïnal.
De moment, l’equip de L’Es-

cletxa està format per una dot-
zena de persones que ja fa temps
que van arribar a una conclusió:
“A l’Eixample hi ha una man-

cança de mitjans audiovisuals”,
en paraules de Ricart. El jove de
22 anys recorda que aquest dis-
tricte, el més poblat de la ciutat,
“ha canviat molt en els últims
anys: hi ha hagut un increment
de l’associacionisme”. Aquesta
transformació, però, no s’ha tra-
duït en un augment dels espais
destinats a les entitats, de ma-
nera que pretenen que la nova
ràdio sigui accessible a “qualse-
vol persona o col·lectiu”. 
“L’Eixample necessita espais

físics i virtuals autogestionats, on
la gent es pugui trobar i debatre”,
diu, en la mateixa línia, Rolando
d’Alessandro, un veí italià de
65 anys que en fa 35 que viu a
Barcelona. La seva experiència
en el moviment de ràdios lliures
que va proliferar a Itàlia durant
la dècada dels 70 ha estat clau
per al plantejament de L’Esclet-

xa. Precisament, Ricart consi-
dera que aquesta diversitat que
hi ha entre els membres actius
del projecte és un dels seus grans
valors. “Som gent de totes les
edats amb perfils molt variats”,
assegura. La iniciativa reuneix

tant periodistes com tècnics i
veïns “amb ganes”.

L’ESTRENA, MOLT A PROP
Fa uns mesos, els impulsors de
L’Escletxa van fer una mena de
programa pilot en què van en-
trevistar “advocades i detingudes

del 23-S”, explica Ricart. Aques-
ta primera prova no es va poder
emetre, però va servir per defi-
nir l’esperit de la iniciativa, que
té “una visió transformadora”,
diu el periodista. “Tenim clar que
ha de ser una ràdio crítica, per-
què, per definició, les societats
democràtiques han de ser-ho”,
afirma d’Alessandro.
Ara, la pandèmia del coro-

navirus els ha obligat a replan-
tejar-se l’estrena oficial del pro-
jecte, fins al punt que s’ha con-
vertit en la protagonista del pri-
mer programa, que està a punt
d’arribar. En aquesta primera
entrega, que serà una carta de
presentació de L’Escletxa, par-
laran dels efectes que està tenint
la crisi sanitària al districte i de
les propostes solidàries que es-
tan sorgint des de la ciutadania
per fer-hi front.

“L’HORITZÓ ÉS L’FM”
Per ara, els programes no es po-
dran emetre en directe, sinó que
se’n penjaran els podcasts a pla-
taformes com Soundcloud o iVo-
ox. Tot i això, Ricart assegura que
“l’horitzó és l’FM”. De fet, d’A-
lessandro comenta que ja s’han
posat en contacte amb el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) per mirar d’aconseguir
una llicència, però reconeix que
de moment “és complicat”.
Sigui com sigui, mantindran

aquesta meta, ja que saben que
l’FM és la manera d’arribar a tota
la població. “La gent de la meva
generació no té tanta habilitat en
els mitjans digitals, mentre que
l’FM continua sent un canal
molt utilitzat”, recorda d’Ales-
sandro, que també assenyala un
dels valors més importants d’a-
quest sistema: “la interacció.”

L’Eixample se sintonitza
» Un grup de veïns treballa per posar en marxa L’Escletxa, la ràdio comunitària de l’Eixample 

» El primer programa parlarà de les iniciatives que han sorgit al districte per fer front a la pandèmia

Anna Utiel
L’EIXAMPLE

Els impulsors de L’Escletxa van fer un programa pilot fa uns mesos (esquerra) i ja han creat el logo de la ràdio (dreta). Fotos cedides

Rolando d’Alessandro,
impulsor de L’Escletxa:
“Tenim clar que ha de
ser una ràdio crítica”
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No sé si la gent di-
umenge va ser res-

ponsable o no. Ni vaig
sortir ni visc en una ciutat. Així que no
ho vaig veure. El que sí que sé és que
la base pel control social, polític i eco-
nòmic d’una societat és convèncer-los
que no són responsables i que, per tant,
no poden prendre decisions.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Una cosa que m’agra-
da molt de fer i que

trobo a faltar ara que no-
més tinc dues persones amb qui in-
teractuar en directe és pensar con-
juntament. És a dir, dubtar en veu alta
i anar construint. Converses llargues,
sense arribar a gaires conclusions,
però que et deixen llavors a dins.

@BelOlid

Si el que no t’agrada
del català és que és de

burgesos, parla’l i fes-lo
també dels teus pobles i barris. Si el
que no t’agrada del català és que és
provincià, parla’l i fes-lo urbà i tan
elevat com tu. Però, si el que no t’a-
grada del català és el català, ja és un al-
tre tema.

El ministro Marlaska ha
anunciado que Interior

está trabajando para de-
portar pronto a unas 600 personas tu-
necinas que llevan meses en Melilla. En
vez de realizar un traslado urgente a la
península ante el hacinamiento en el
CETI, anuncia una deportación colec-
tiva en plena pandemia.

@offxelia@DavidVinyals @Andres_gberrio

La lupa

per Dolors Ylla-Català (AV Dreta de l'Eixample)

Un ateneu al Taller Masriera

La Dreta de l’Eixample té pocs equipa-
ments públics de proximitat, ja que,
des de sempre, les administracions ha-
vien considerat que era un barri amb
pocs residents i que el seu nivell de vida
no feia imprescindible una inversió pú-
blica com la d’altres barris.
Però la Dreta de l’Eixample d’avui no

té res a veure amb aquell barri senyorial
on s’instal·laren els industrials del tèxtil
a finals del segle XIX. Al llarg del temps,
tant els canvis de model socioeconòmic
com les successives crisis i l’envelliment
de la població han suposat un
ajust substancial en els nivells
de renda mitjana disponible
de les famílies de l’Eixample.
I si que és veritat que la

Dreta de l’Eixample té una de
les densitats d’habitants/m2
construït més baixes de la ciu-
tat– moltes oficines, hotels, habitatges
amb gent gran i sola- però, atenció,  el pro-
blema és que segueix baixant a causa de
l’expulsió de veïns i veïnes que han de dei-
xar l’entorn que els ha vist néixer i créi-
xer. La causa principal és l’incessant in-
crement dels preus de l’habitatge- espe-
culació i allotjament turístics desbocats-
però també hi contribueix, sens dubte, la
manca de dotacions públiques que hi fan
la vida encara més difícil.
En els darrers anys la pressió veïnal

ha aconseguit petites millores en equi-
paments educatius i sanitaris, però les re-
sidències d’avis segueixen sent un tema

pendent en un entorn on la mitjana d’e-
dat és la més elevada de Barcelona. El
col·lapse de la casa Elizalde, víctima del
seu propi èxit com a centre de serveis cul-
turals a la ciutat, fa especialment con-
venient i urgent un espai de trobada del
veïnat -joves, grans i més grans- lloc d’in-
tercanvis i sinergies de les entitats que
vetllen per recuperar el pols abans que
sigui massa tard. Es necessita un Ateneu.
El Taller Masriera porta 10 anys

tancat perquè no troba sortida a la dis-
juntiva de la seva catalogació patrimonial

versus la impossibilitat d’acollir una re-
sidència de gent gran i de les dificultats
i expectatives econòmiques de la seva
transformació. Per la seva tipologia edi-
ficatòria, els espais que conserva  i pel seu
valor històric i patrimonial, aquest edi-
fici té vocació d’equipament públic i
mentrestant es va deteriorant pel fet d’es-
tar sense ús. En un entorn on no hi ha so-
lars ni edificis públics disponibles,  el Ta-
ller Masriera és una oportunitat de les
que no es poden deixar perdre.
És evident que la conjuntura mundial

de pandèmia comportarà repensar mol-
tes coses i que tot allò que creiem neces-

sari i convenient haurà de replantejar-se
en termes d’escalar les urgències. Segur
que n’hi haurà moltes per atendre, però
tampoc es pot obviar una resposta àgil als
dèficits històrics dels barris que decauen. 
D’acord amb els primers estudis

portats a terme, el Taller Masriera per-
metria acollir un Ateneu i Casal cívic al
servei dels veïns i de les veïnes i de les en-
titats del barri i, alhora, l’activitat d’Arts
Vives. El desig d’especificitat bifuncional
del Taller Masriera es sustenta també en
la necessitat de participació i d’accés a la

cultura que clamen tant el
barri com la ciutat, i també,
en la voluntat de recuperar el
background de la nostra his-
tòria. El Taller Masriera era
un espai de dinamització
cultural, amb tertúlies, ex-
posicions, concerts i variades

iniciatives culturals i actes socials. Va es-
tar dedicat històricament a dues activi-
tats principals: les arts plàstiques, des de
1884, amb els tallers de pintura, escul-
tura i orfebreria, i les arts escèniques, des
del 1921, acollint al seu interior el Tea-
tre Studium i que és el que ha arribat fins
els nostre dies.
L’Ateneu al Taller Masriera seria un

primer pas en la lluita de la Dreta de
l’Eixample per no acabar sent només
una escenografia buida sinó un barri
ple de vida, de veïns i veïnes que hi vi-
uen i l’estimen,  i amb la diversitat d’u-
sos que es necessiten.

L’Ateneu al Taller Masriera seria un primer
pas en la lluita de la Dreta de l’Eixample per

no acabar sent una escenografia buida

Els semàfors

L’Escletxa
L’Escletxa és el projecte de ràdio comu-
nitària que una dotzena de veïns del dis-
tricte han posat en marxa. Els seus pro-
motors van arrencar abans de la pandè-
mia del coronavirus i han seguit tirant

endavant el projecte aquestes setmanes. 
pàgina 3

La Casa Groga
Aquest espai juvenil del Fort Pienc ha li-

derat des de l’inici de la pandèmia la
xarxa de suport veïnal del barri. Ara
s’han proposat fer un salt qualitatiu i

que la xarxa aconsegueixi arribar a més
gent de la que ho ha fet fins ara. 

pàgina 11

Centre LGTBI
El Centre LGTBI de la ciutat, situat a
Sant Antoni, va celebrar diumenge el

Dia de la Visibilitat Lèsbica. Fa unes set-
manes la intenció era organitzar diver-
sos actes a la superilla del barri però tots
s’han hagut de fer a les xarxes socials. 

pàgina 8



El nom del Mercat del Ninot
és d’origen popular i està lli-
gat al mascaró de proa que

presidia la porta d’una taverna
molt coneguda de la zona, si-
tuada molt prop del lloc que
avui ocupa aquest recinte co-
mercial. La taverna era molt con-
correguda perquè venia el vi a
molt bon preu. Aviat es va con-
vertir en el centre social del ba-
rri, un local que sortia sovint a la
premsa i no precisament per bo-
nes notícies sinó per tota mena
de crims i escàndols que s’hi co-
metien. 

La dita popular conta que la
filla de la taverna va presenciar el
desballestament d’un vaixell a la
Barceloneta i que es va enamo-

rar del mascaró de proa, una ta-
lla de fusta policromada d’autor
desconegut i de poc més d’un
metre, que representava un jove
grumet amb una gorra de plat a
la mà dreta i un certificat nàutic
enrotllat a l’altra. La noia va acon-
seguir endur-se-la i la van col·lo-
car a la façana de la taverna, al
número 9 del carrer València
(avui número 107).

En el solar que avui ocupa el
Mercat del Ninot ja hi havia un
mercat ambulant a l’aire lliure
des de finals del segle XIX, ales-
hores als límits del municipi in-
dependent de Les Corts de Sarrià,
que es muntava els dissabtes
aprofitant que els obrers en sor-
tien amb la setmanada a la but-
xaca. L’any 1892 es va adequar el
solar, al carrer Mallorca, entre Vi-
llarroel i Casanova, i el nou mer-
cat va obrir al públic l’any 1893,
amb el nom de Mercat de l’Ave-
nir, malgrat que popularment
sempre es va conèixer com a
Mercat del Ninot. 

En aquell temps, les parades
eren a l’aire lliure, sense coberta

fixa. De fet, el Ninot va ser un
mercat a l’aire lliure fins a l’any
1933, moment en el qual es va
cobrir el recinte amb una es-
tructura metàl·lica.

Durant la Segona República
(1931-1936) es va canviar el
nom oficial pel de Mercat del Ni-

not, però al final de la Guerra Ci-
vil el franquisme el va rebutjar
i el va rebatejar com a Mercado
del Porvenir fins a l’adveniment
de la democràcia que, per la
pressió dels paradistes, va re-
cuperar el nom. 

L’any 2015 s’hi va fer una
gran remodelació que el va mo-

dernitzar i, amb el buidatge del
subsol, s’hi van construir dues
plantes subterrànies per encabir-
hi un pàrquing, un auto-servei,
espais de càrrega i descàrrega i
magatzems.

Foto: Josep Galofré / 
Mercats de Barcelona 

El mascaró de proa que presidia la f
açana de la taverna va donar nom a

l mercat 

Un nom amb una gran història
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Mercat del Ninot 
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Esquerra de l’Eixample

Quan, el passat 12 de març, la cri-
si del coronavirus va obligar a
tancar els teatres, la Carlota va
veure com totes les seves feines
quedaven anul·lades. Des d’a-
leshores, aquesta veïna de l’Es-
querra de l’Eixample que es de-
dica al món de la cultura –és ac-
triu i dramaturga, entre altres fa-
cetes– ha deixat de rebre tots els
ingressos amb què comptava
per viure. “Mai havia tingut una
situació de vulnerabilitat eco-
nòmica tan greu”, reconeix la
noia de 35 anys, que aquest mes
no ha pogut pagar el lloguer del
pis on viu des de fa una dècada.
“Potser podria pagar el llo-

guer, però llavors no menjo”. La
Carlota diu que això és el que es
va plantejar quan va veure que
s’acostava l’1 d’abril, de manera
que va intentar contactar amb la

propietària de l’immoble per ex-
plicar-li el seu cas, sense èxit. “Fa
deu anys que visc aquí però no
tinc cap contacte seu, ens co-
muniquem a través d’una agèn-
cia intermediària”, detalla la veï-
na. Veient que no els quedava
una altra opció, ella i la seva com-
panya de pis van decidir sumar-
se a la vaga de lloguers impul-
sada per entitats com el Sindicat
de Llogateres i Llogaters. Ara,
després d’haver rebut una noti-
ficació d’impagament, la Carlo-
ta està provant de negociar amb
la propietària (sempre mitjan-
çant l’agència) i, de moment,
encara espera resposta.

“HAURÍEM D’UNIR FORCES”
Davant d’aquesta situació, la
Carlota creu que cal més com-
prensió i, fins i tot, una aliança
entre petits propietaris i lloga-
ters. “Hauríem d’unir forces per
demanar solucions a l’Estat, que
és qui ens hauria d’ajudar”, diu,
convençuda. De la mateixa ma-

nera, considera que és impres-
cindible que els llogaters que es
troben en tessitures similars es
facin costat. “Quan estàs sol, fa
molta por fer vaga de lloguer;
però, si ens ajuntem molts, som
més forts”, apunta. D’altra ban-
da, apel·la a “l’ètica de les agèn-
cies intermediàries, que no s’es-

tan posicionant en els casos d’in-
justícies que s’estan produint”.  

VIURE D’UN SECTOR PRECARI
La Carlota és conscient que la
seva realitat és conseqüència, en
part, de la precarietat del sector
de la cultura. “M’hi dedico des de
fa cinc anys i no he tingut espai

per estalviar, he anat sempre a la
corda fluixa”, admet. En aquest
sentit, creu que “cal un canvi de
mentalitat” que impliqui, entre al-
tres coses, repartir millor els re-
cursos, “que no rebin ajuda sem-
pre els mateixos i que hi hagi
oportunitats també per a tea-
tres i projectes petits”, conclou.

“Si pago el lloguer, nomenjo”
» Línia Eixampleparla amb la Carlota, una professional del teatre que s’ha sumat a la vaga de lloguers
» “Mai havia tingut una situació de vulnerabilitat econòmica tan greu”, diu aquesta veïna de l’Esquerra

La vaga de lloguers ha estat impulsada, entre d’altres, pel Sindicat de Llogateres i Llogaters. Foto: Sílvia Junyent/ACN

Anna Utiel
ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

Agrupament Escolta Aldaia | Xarxa d’aliments
L’Agrupament Escolta Aldaia va publicar dilluns un vídeo per 
donar suport i promocionar la iniciativa de la xarxa d’aliments 

que aquests dies està impulsant la Xarxa de Suport Mutu del barri.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

7 | 

líniaeixample.cat29 d’abril del 2020



líniaeixample.cat 29 d’abril del 2020

| 8

Sant Antoni

El Centre LGTBI commemora
el Dia de la Visibilitat Lèsbica

REIVINDICACIÓ4El 26 d’abril és
el Dia de la Visibilitat Lèsbica,
una jornada que el Centre
LGTBI tenia previst comme-
morar amb diversos actes a la
Superilla de Sant Antoni. La
crisi sanitària, però, va obligar a
traslladar la celebració a les xar-
xes socials.
Així, diumenge passat, la di-

namitzadora del centre, Maria
Pujol, va entrevistar la periodista
i activista Irantzu Varela a través
d’Instagram. La xerrada va ser-
vir per posar damunt la taula te-
mes com el paper de les dones al

moviment LGTBI o les diferents
formes de lesbofòbia que exis-
teixen. A més d’aquesta pro-
posta central, el centre va voler
“crear una onada virtual d’orgull
i reivindicació”, omplint les xar-
xes de fotografies amb l’etique-
ta #BollosACasa.
El Centre LGTBI està tancat

al públic des del 13 de març, però
la seva tasca s’ha mantingut ac-
tiva per altres vies. Les consul-
tes s’atenen a través del correu
electrònic i les activitats s’adap-
ten per poder-les oferir a Insta-
gram, Twitter o Facebook.

SOLIDARITAT4Una de les par-
ticularitats –i dels aspectes més
tristos– de la pandèmia del co-
ronavirus és l’aïllament al qual
s’han d’enfrontar els malalts.
Amb l’objectiu de fer-los sentir
acompanyats mentre estan in-
gressats, Bàrbara Villalbí i Rubén
Sospedra, dos veïns de Sant An-
toni, han creat CoronaMail.org,
una plataforma per enviar car-
tes de suport anònimes als pa-
cients amb Covid-19.
Tot va començar quan van

veure a les notícies que una in-
fermera andalusa havia tingut
una idea: s’oferia a fer de pont
entre els pacients del seu hospi-
tal i els ciutadans que els vol-
guessin fer arribar cartes. Tal
com explica Villalbí, la propos-
ta els va agradar molt i van con-
siderar que s’havia de poder
aplicar a altres hospitals i, fins i
tot, a altres països. Sospedra, que
és programador, va crear un sis-
tema que permet que qualsevol
persona, des de qualsevol indret
del món i en qualsevol idioma,
escrigui un text que acabarà en

mans d’un malalt de coronavirus
o d’un sanitari que l’hi llegirà.
Un cop enviades, Corona-

Mail “reparteix les cartes per
proximitat i idioma”, segons Vi-
llalbí. Per això cal que, en regis-
trar-se a la plataforma, els emis-
sors indiquin quina llengua faran
servir i els receptors, quins idio-
mes entenen, alhora que tots
dos han de dir en quin país resi-
deixen. Es tracta d’un procés

senzill i segur, però de moment
“no està tenint l’acollida que
hauria de tenir”, admet Villalbí.
Els està costant, sobretot, donar-
se a conèixer entre els pacients,
que són precisament la raó de ser
del projecte. “La idea és entrete-
nir i animar les persones malal-
tes i aïllades” perquè puguin
“oblidar durant uns minuts el
mal moment que estan patint”,
assegura aquesta veïna.

L’objectiu és fer costat als malalts durant l’ingrés. Foto: Hospital Vall d’Hebron

CoronaMail: cartes anònimes
per als pacients amb Covid-19

Xarxa Solidària | El grup arriba als 400 voluntaris
La Xarxa Solidària de Sant Antoni, on hi ha entitats del barri, ja té al voltant de 400

voluntaris que segueixen treballen per combatre els efectes del coronavirus, ja sigui re-
partint aliments, fent material sanitari o donant suport telefònic, entre altres accions.

Irantzu Varela va ser l’entrevistada de la jornada a Instagram. Foto: Ajuntament
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#Carnerésmdma: l’acció de la
Documenta per a l’Any Carner
CULTURA4La llibreria Docu-
menta s’ha volgut afegir a la
commemoració de l’Any Josep
Carner amb una iniciativa origi-
nal i adaptada al confinament. A
través del seu compte de Twitter,
els responsables de l’establiment
han posat en marxa #Carne-
résmdma, un particular home-
natge que consisteix a publicar,
durant cinquanta dies, un vídeo
diari d’un jove recitant un poema
del príncep dels poetes catalans.
La proposta ha comptat amb

algunes cares conegudes del pa-
norama mediàtic actual. És el cas

de Joel Díaz, popular gràcies a
programes com La Sotana o
l’APM?, o de Juliana Canet, que
té més de 65.000 seguidors a
Instagram i és una de les veus
d’Adolescents iCat. 
D’aquesta manera, més enllà

d’homenatjar Carner, la Docu-
menta pretén acostar al jovent la
figura i l’obra del poeta noucen-
tista per excel·lència, coincidint
amb el cinquantè aniversari de la
seva mort. Quan se superi la
crisi sanitària, aquesta tasca de
difusió continuarà a la llibreria,
ubicada al carrer Pau Claris, 144.

CRISI4Com un peix que es mos-
sega la cua. Així se sent l’Adria-
na, una veïna de la Dreta de l’Ei-
xample que no pot pagar el llo-
guer del local on treballa perquè
el va haver de tancar el 14 de
març i, des d’aleshores, no ha in-
gressat ni un euro. Aquesta “si-
tuació de vulnerabilitat”, tal com
explica, l’ha portat a afegir-se a
la vaga de lloguers que han or-
ganitzat diverses entitats d’a-
rreu de l’Estat, com ara el Sin-
dicat de Llogateres i Llogaters.
“No tinc una altra opció”,

admet aquesta dona argentina
de 54 anys que ara viu a casa de
la seva filla. Va venir a Barcelo-
na “amb un projecte de feina que
ha quedat paralitzat per la Covid-
19”, explica, alhora que reconeix
que s’ha quedat sense estalvis.
Fins que va esclatar la pandèmia,
l’Adriana es dedicava a gestionar
un espai on s’oferien xerrades,
tallers i tota mena d’activitats
que ja no estan permeses.
Tot i que fa un mes i mig que

ho intenta, lamenta que no ha
aconseguit posar-se en contacte

amb el propietari del local per ex-
plicar-li el seu cas i arribar a un
acord. Per tant, la solució ha
estat la vaga de lloguers, una ini-
ciativa gràcies a la qual ha sen-
tit “un gran suport”, diu. L’A-
driana participa en les assem-
blees virtuals, que li serveixen per
conèixer més gent que es troba
en situacions semblants i com-

partir angoixes i neguits. Per
aquest motiu, fa “una crida a la
gent que té un problema similar”
perquè s’afegeixin a la vaga.
“Hem de fer força i visibilitzar-
nos, això afecta moltíssimes per-
sones”, recorda aquesta veïna,
que creu que, com més gent es
mobilitzi, més cas els faran les
autoritats que poden ajudar-los.

L’Adriana no pot pagar el lloguer del local on treballa, ara tancat. Foto cedida

L’Adriana, una veïna en vaga de
lloguer: “No tinc una altra opció”

Mobilitat | Nou pla per a després del confinament
L’Ajuntament ha presentat un nou pla per a la mobilitat de la ciutat per quan 
es comenci a recuperar la normalitat. En aquest sentit, es preveu la pacificació 
dels carrers Girona i Consell de Cent perquè els vianants tinguin més espai.
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Sagrada Família

Enfrontar-se a una pandèmia
és el repte més gran que ha vis-
cut el sistema sanitari català en
aquest segle. Per als qui estan a
primera línia, el coronavirus ha
suposat un autèntic “canvi de pa-
radigma” que ha afectat “l’orga-
nització i la forma de treballar”,
tal com diu Alba Gili, metgessa de
família del CAP Sagrada Família.
Aquest centre aplega les Àre-

es Bàsiques de Salut (ABS) Sa-
grada Família, a la primera plan-
ta, i Gaudí, a la segona. Ara,
aquesta distribució s’ha aprofi-
tat per evitar el contacte entre ca-
sos positius i negatius de coro-
navirus: a baix, s’atenen els pa-
cients amb Covid-19 o amb
símptomes compatibles i, a dalt,
els que tenen altres patologies.
En la mateixa línia, el personal
treballa en una única zona al dia

per no convertir-se en una font
de transmissió del virus. 
Pel que fa a la seguretat dels

sanitaris, Gili assegura que han
“pogut treballar ben protegits” en
tot moment, ja que no han tingut
manca d’Equips de Protecció
Individual (EPIs). A més, una in-
fermera del centre, Anna Blasi,
afegeix que “a la mínima que un
membre del personal ha pre-
sentat símptomes, se li ha fet el
test”. També se’ls ha fet la prova
a les administratives com Loli
Sánchez, entre les quals no s’ha
detectat cap positiu, segurament
gràcies a les mesures que es van
prendre des del principi: “De
seguida ens van posar mampa-
res al taulell”, explica Sánchez.

MÉS CÀRREGA EMOCIONAL
Per a Gili i Blasi, la crisi sanità-
ria no ha suposat un increment
del volum de feina, però sí de la
“càrrega emocional”, diu la met-
gessa, que admet que, tot i que la
situació ara ja és “més tran-

quil·la”, han viscut “guàrdies
molt intenses”. “Hi ha un senti-
ment generalitzat d’incertesa i
angoixa”, reconeix la infermera,
que també ha detectat “més tris-
tor” entre els pacients.
En canvi, Sánchez afirma que

va “de bòlit”, ja que l’atenció te-
lefònica s’ha disparat. “Ens tru-
quen sobretot persones grans

que viuen soles”, explica l’admi-
nistrativa, que creu que la pan-
dèmia “és un drama” per a ells.
“Alguns no entenen per què no
poden venir i molts truquen al
CAP només per parlar amb algú”,
diu Sánchez, que s’encarrega de
tranquil·litzar-los i ho fa de bon
grat. Aquesta treballadora de 60
anys es va reincorporar a la fei-

na el passat mes de gener, des-
prés d’haver superat un càncer de
pit. Encara que és conscient que
això la situa dins de la població
de risc, assegura que va ser ella
qui va decidir continuar treba-
llant quan va començar tot. “Jo
ja em trobava bé i no volia deixar
les meves companyes soles”, diu.
“No li tinc por al virus”, conclou.

Canvi deparadigmaal CAP
» El CAP Sagrada Família s’ha hagut d’adaptar i reorganitzar per fer front a la crisi del coronavirus
» Línia Eixample parla amb una metgessa de família, una infermera i una administrativa del centre

Anna Utiel
SAGRADA FAMÍLIA

Turisme | Les obres de la Sagrada Família, aturades fins al 2021
La Junta Constructora de la Sagrada Família preveu reprendre les obres del temple a
principis de l’any que ve, segons ha dit el president Esteve Camps a eldiario.es. A més,
també ha avançat que es plantegen una reobertura amb limitacions d’horaris i visitants.

Alba Gili, metgessa; Anna Blasi, infermera, i Loli Sánchez, administrativa del CAP Sagrada Família. Fotos cedides
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Volen reforçar la Xarxa de 
Suport per arribar a més gent
SOLIDARITAT4L’emergència
sanitària provocada per la pan-
dèmia del coronavirus ha in-
tensificat les desigualtats i ha
fet augmentar el nombre de
persones que es troben en si-
tuacions de vulnerabilitat. En
conseqüència, també s’han
multiplicat les mostres de so-
lidaritat i d’ajuda mútua entre
veïns i veïnes. En el cas del
Fort Pienc, han estat els mem-
bres de l’espai juvenil Casa
Groga els que han impulsat la
creació de la Xarxa de Suport
del Fort Pienc, i ara volen am-
pliar-la, reforçar-la i, sobretot,
fer-la arribar a més gent.
De moment, el voluntariat

compta amb una vintena de
col·laboradors, però només
han demanat ajuda “unes vuit
o nou persones”, explica Roger
Viñeta, un dels impulsors de la
iniciativa, en declaracions a
Línia Eixample. “Ens sorprèn
aquesta xifra, perquè al barri hi
ha molta gent gran”, reconeix
Viñeta, que creu que han d’a-
conseguir expandir-se perquè
la xarxa sigui un projecte “de
totes les veïnes”. 

El servei principal que ofe-
reix aquesta iniciativa consisteix
a fer la compra de productes de
primera necessitat a la població
de risc que no pot sortir al ca-
rrer, però també hi ha la possi-
bilitat de comptar amb un
acompanyament psicològic du-
rant la crisi gràcies a professio-
nals que s’han posat a disposi-
ció de la xarxa. 

D’altra banda, els organitza-
dors volien crear un servei de re-
collida d’aliments coordinat amb
els barris de Sagrada Família i la
Dreta de l’Eixample, però de
moment no està tirant enda-
vant. Sigui com sigui, tal com ex-
plica Viñeta, l’objectiu és que tot
el que es creï aquests dies es
mantingui després de la pandè-
mia: “Les necessitats que han
sorgit ara seguiran vigents”, diu.

SUCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir ahir un home
brasiler de 35 anys com a pre-
sumpte autor de la mort de tres
persones que vivien al carrer a
l’Eixample. La detenció es va fer
al barri de les Planes de Sant Cu-
gat després que ahir a la nit un
agent de la Guàrdia Urbana tro-
bés morta l’última víctima al ba-
rri de la Sagrada Família, entre
Rosselló i Sardenya.
El primer homicidi dels tres

que podria haver comès el detin-
gut va tenir lloc el 16 d’abril al Fort
Pienc, mentre que el segon va ser
dos dies més tard, i durant la
matinada, al carrer Casp, a davant
del Teatre Tívoli, al barri de la Dre-
ta de l’Eixample. En el cas de la
mort d’aquest dilluns, els Mossos
van rebre l’avís al voltant de les 11
de la nit. La víctima estava greu-
ment ferida després d’haver rebut
diversos cops al cap amb un ob-
jecte contundent –segurament
un martell– però el personal del
Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) no va poder fer res per sal-
var-li la vida.

“VIOLÈNCIA GRATUÏTA”
Després de la detenció, el conse-
ller d’Inteiror, Miquel Buch, va fe-
licitar els agents que van detenir
el sospitós i va explicar que s’ha-
vien dedicat molts esforços al
cas a causa de la “vulnerabilitat de
les víctimes”. D’altra banda, l’in-
tendent Joan Carles Granja va ex-
plicar que l’assassí actuava “sen-
se que les víctimes es poguessin
defensar, amb violència gratuïta”.

Granja va detallar que l’home,
que vivia en una caravana, havia
estat detingut feia un temps a Sa-
ragossa, al mateix temps que va
afegir que la trucada d’un veí al
112 va ser clau per poder fer la de-
tenció. Sobre el quart sense sos-
tre mort, també en un cas d’ho-
micidi, durat les últimes setma-
nes, Granja no va especificar si
també se li atribueix l’autoria
dels fets a l’home detingut.

Buch va comparèixer després de la detenció del sospitós. Foto: Generalitat

Detingut un home acusat 
de matar tres sensesostre

Centre Cívic | Conferència sobre salut emocional
El Centre Cívic Fort Pienc segueix amb la seva programació digital d’aquests
dies. Ahir va penjar al seu web la conferència ‘Salut emocional i Mindful-
ness’, a càrrec de Valeria Duarte. Es pot escoltar a ivoox.com/49208612.

Els impulsors expliquen
que de moment només
els han demanat ajuda
una desena de persones



Una de les notícies més esperades
per al futbol i el futbol sala de casa
nostra es va conèixer dijous de la
setmana passada. En la Diada de
Sant Jordi més atípica de les
nostres vides, la Federació Cata-
lana de Futbol va anunciar que to-
tes les competicions que organitza
(absolutes i de base) es donen per
finalitzades, després d’una nova
reunió de la seva Junta Directiva.
Així, els clubs de l’Eixample de

les dues modalitats (UD Parc,
FC l’Esquerra de l’Eixample, Don
Bosco, CFS Eixample i Bosco Ro-
cafort, entre altres) saben que no
tornaran a competir i que l’únic
aspecte que resta per resoldre és
la de les decisions que es prenen
respecte dels títols, els ascensos
i els descensos de categoria.
El primer equip masculí del

CFS Eixample, per exemple, està
en ascens directe a Tercera Divi-
sió de futbol sala després de 16

jornades de Divisió d’Honor, de
manera que falta saber quina de
les tres opcions que l’FCF té so-
bre la taula s’acaba aplicant; do-
nar el curs 2019-20 per acabat
amb ascensos i descensos, fer-ho
però només amb promocions
cap a categories superiors (caldria
veure si fent play-offsa partit únic
i en una mateixa seu, cosa que s’a-
plicaria als dos escenaris ante-
riors) o bé declarar la temporada

actual nul·la i que, quan fos pos-
sible, la 2020-21 comencés amb
la mateixa configuració de les
competicions que aquesta.
Sigui com sigui, l’organis-

me presidit per Joan Soteras va
explicar en el seu comunicat de
la setmana passada que consul-
tarà els clubs per conèixer el seu
parer sobre el desenllaç de les lli-
gues abans d’anunciar quina és
la seva decisió final.

El futbol s’ha acabat al camp de futbol del Fort Pienc. Foto: Mapio

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Concurs | En marxa el certamen ‘#BCNesmoudinsdecasa’
L’Institut de Barcelona Esports, en col·laboració amb el BCN Sports Film Festival, ha
posat en marxa el concurs #BCNesmoudinsdecasa. El certamen demana que tothom
que vulgui enviï vídeos demostrant com fa esport des de casa durant el confinament.

La FCF anuncia la fi de les
lligues de futbol i futbol sala

El CB Roser vol captar nous
talents per a la seva base

En ple compàs d’es-
perar per saber qui-
nes decisions prenen
les Federacions res-

pecte del futur de les lligues sè-
niors, diumenge passat el CB
Roser va demostrar que bona
part dels seus sentits ja estan cen-
trats en el curs que ve.
El club va fer una piulada a

Twitter (que va compartir tam-
bé a Facebook i Instagram) fent
una crida les famílies que tingu-
in nens i nenes majors de 5 anys
que vulguin començar a jugar a
bàsquet. El telèfon de contacte de

l’entitat és el 662 569 732, tot i
que la informació sobre les ca-
tegories i qualsevol altre dubte
també es pot demanar al correu
cproser1933@gmail.com.

MOVIMENT A LEB OR
L’únic moviment que s’ha donat
per part de la Federació Espa-
nyola (FEB) que fa pensar en la
finalització de les competicions ha
estat l’acord assolit (i anunciat di-
jous passat) entre la FEB i els
clubs de LEB Or per cancel·lar els
descensos d’aquesta categoria
en la temporada 2019-20.

| 12

Esports



13 | 

Txell Feixas, corresponsal de TV3 i Cata-
lunya Ràdio a Beirut, coneix en profun-
ditat l’Orient Mitjà i sap que, en aquest te-
rritori convuls, “hi ha una revolució en
marxa, persistent i determinada com
cap altra”: la de les Dones valentes. Aquest
llibre, publicat el mes de març, ha en-
capçalat la llista de les obres de no-ficció
en català més venudes per Sant Jordi.

Llibres

Dones valentes
Txell Feixas

La Sala Flyhard està amenitzant el con-
finament dels seus espectadors amb
dosis setmanals de teatre. A través del seu
canal de Vimeo, la sala va oferint diver-
ses produccions dels últims anys i les dei-
xa penjades durant una setmana. D’a-
questa manera, la programació va can-
viant periòdicament i el públic compta
amb una oferta d’allò més variada.

Teatre

#LaFlyhardACasa
Sala Flyhard

Després de sis anys sense publicar noves
cançons, Sanjosex ha tornat en plena
pandèmia amb Dos somnis. En aquest àl-
bum (o mini àlbum, podríem dir), l’artis-
ta empordanès hi ha aplegat només sis
temes, amb La revoluciócom a single prin-
cipal. Es tracta d’un disc on la paternitat
juga un paper clau: la família és el rere-
fons que hi ha a totes les cançons.

Música

Sis capítols per explicar els inicis d’ETA.
Aquesta és la fórmula de La línea invisible,
el més vist de Movistar+ l’última setma-
na. La trama es remunta al 1968, quan la
banda va cometre el primer assassinat i,
poc després, el primer atemptat preme-
ditat, contra Melitón Manzanas (Antonio
de la Torre). Sèrie amb actors catalans com
Àlex Monner, Anna Castillo i Enric Auquer.

Pelis i sèries

La línea invisible
Mariano Barroso

Dos somnis
Sanjosex

QuedAR'T a casa
Els historiadors de l'art Maria Garganté i Manel Trenchs
han fet front al confinament creant el projecte ‘Que-

dAr’t a casa’, un site de Google que convida a descobrir
les diferents maneres de quedar-se a casa a través d’un
gran nombre d’obres d’art, concretament d’artistes oc-
cidentals de l’etapa moderna i contemporània. Dins d’a-
quest espai virtual, hi ha un menú que ofereix una sèrie
d’àrees temàtiques que aquests dies són més actuals
que mai: passar temps a casa amb nens, les feines do-

mèstiques, la lectura o l’avorriment, entre d’altres.

S U UQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant de 20 anys
Va començar d’adolescent fent vídeos a Instagram

Famosos

Publicar un nou videoclip
El de la cançó ‘Eres un temazo’, del seu disc ‘Ventura’ (2020)

Molt bona rebuda
Però hi ha hagut una polèmica per l’idioma en què canta

QUÈ HA FET?

Susana Ventura (Barcelona, 2000), coneguda artís-
ticament amb el nom de Suu, es va obrir un comp-

te d’Instagram quan era adolescent i, un dia, va
decidir penjar-hi un vídeo cantant. Va ser el primer

d’una infinitat de vídeos que vindrien després i
que la portarien a aconseguir una munió de fans i
a publicar el seu primer disc, Natural, l’any 2018. El
2020 va començar molt bé per a aquesta jove can-

tant: el 10 de gener va estrenar el seu segon àl-
bum, Ventura, i el 20 de febrer va veure la llum el

seu primer llibre, Fauna o amor. La crisi del corona-
virus, però, va fer que hagués d’anul·lar tot el que
tenia previst. Bé, excepte una cosa: l’estrena del vi-
deoclip d’Eres un temazo, que va arribar el passat
dia 18 i ha tingut molt bona acollida a les xarxes.
D’altra banda, Suu també va ser protagonista a

Twitter el dia de Sant Jordi per un motiu diferent:
una polèmica entre els qui li retreuen que 

canti sobretot en castellà i els qui la defensen.

Viu en línia
No t’ho perdis

| Streets of Rage 4
Arriba la quarta part de la saga Beat 'em up, una entrega que recupera les

lluites de carrer, l’estètica particular i els personatges del títol original.

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

YOUTUBE

Renta’t els cabells i talla-te’ls (o deixa que te’ls tallin)
mentre estiguin molls i ben desenredats

SI HO FAS TU...

CABELLS HUMITS

PER RAPAR-TE...

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

i BELLESA

Quan es va decretar l’estat d’alarma i Pedro Sánchez va
anunciar que les perruqueries seguirien obertes, la xar-
xa es va omplir de comentaris fent mofa d’aquesta de-

cisió. De fet, en qüestió de 24 hores, el govern va rectificar i va
ordenar el tancament d’aquests establiments. Ara això ja que-
da molt lluny i cada cop més gent pensa que potser no era tan
mala idea mantenir les perruqueries en funcionament.
Les nostres melenes comencen a notar aquest mes i mig

de confinament i ens alerten que potser ja és hora de buscar
solucions. Això ens porta a plantejar-nos: com ens podem ta-
llar els cabells a casa i que no acabi sent una catàstrofe? Afor-
tunadament, YouTube està ple de tutorials per fer-ho; això sí,
cal buscar un bon vídeo (fixa’t en els comentaris) i copiar bé
els passos. A més, hi ha consells generals que s’han de tenir en
compte. Si tens els cabells llargs, cal que estiguin molls i des-
enredats abans de començar a tallar i, en cas que t’hagis de fer
el canvi de look tu mateix, has d’abaixar el cap i tirar la cabelle-
ra cap endavant. D’altra banda, si et vols rapar, recorda aquest
ordre: laterals, part del darrere i, per últim, part superior.

Com tallar-se els cabells a casa

En aquest repte, els tutorials de YouTube poden ser 
els teus millors aliats. Això sí, escull bé i copia cada pas

Les claus

Si tens els cabells llargs i t’has de fer tu el tall, 
abaixa el cap i tira tota la cabellera cap endavant

El més aconsellable és seguir aquest ordre: 
laterals, part del darrere i, finalment, part superior 

Viu en línia
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