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La nit del 28 d’abril era assassi-
nat al barri de la Sagrada Famí-
lia el quart sensesostre, el tercer
a l’Eixample, d’ençà que va co-
mençar la pandèmia del coro-
navirus. Poques hores després la
policia detenia al barri de les Pla-
nes, a Sant Cugat, el principal
sospitós.

Aquests macabres fets són
l’expressió més cruel de la si-
tuació d’extrema vulnerabilitat
que pateix la gent que viu al ca-
rrer. “Viuen en un risc cons-
tant. Nosaltres sempre diem,
entre cometes, que el carrer
mata, però ara ja es poden treu-
re les cometes”, explica en de-
claracions a aquesta publicació

Bea Fernández, la cap de l’equip
jurídic d’Arrels Fundació, l’enti-
tat que des de l’any 1987 atén i
orienta persones sense llar. 

Fernández afirma que no
s’havien trobat mai amb un cas
com aquest. “La preocupació la
tenim sempre per la inseguretat
que pateix aquesta gent, però ara
estem astorats”, afegeix. I és
que, tal com explica la cap de l’e-
quip jurídic d’Arrels, la brutali-
tat dels fets no deixa indiferent.
En el cas de l’última víctima, que
tenia menys de 30 anys, la in-
vestigació policial apunta que el
presumpte assassí l’hauria ma-
tat a cops de martell.

MOLTA POR
Aquesta sèrie de crims ha fet
augmentar la por que normal-
ment ja té la gent que viu al ca-
rrer per la inseguretat constant

que pateixen. “Abans de la de-
tenció ja hi havia sensesostre que
ens deien que tenien por i ara ens
diuen que en seguiran tenint
fins que estiguin 100% segurs
que el detingut és l’autor mate-
rial dels assassinats”, afirma
Fernández. 

Una de les coses que ha can-
viat d’ençà del confinament ha es-
tat la visibilitat dels sensesostre.
Abans passaven inadvertits per la
gran majoria de la gent. El  seu era
un problema invisible, mentre
que ara, amb els carrers buits, 
se’ls veu molt més. “M’agradaria
creure que la visibilització que te-
nen aquests dies aconseguís pro-
vocar un canvi, però som escèp-
tics”, diu Fernández. Des d’A-
rrels tenen clar que, ara més que
mai, s’han de centrar en les ne-
cessitats de la gent que no té un
sostre per dormir. En aquest sen-

tit, reclamen que cal pensar en què
passarà quan la normalitat vagi
tornant. “Què passarà amb tota la
gent que ara estan en espais pro-
visionals? La situació ideal seria
que vagin en allotjaments defini-
tius però no en tenim garanties”,
diuen des de l’entitat.

POLÍTIQUES D’HABITATGE
La solució principal, afirma la
cap de l’equip jurídic d’Arrels,
passa per millorar l’accés a l’ha-
bitatge, que és el primer pas per
començar a tenir una vida nor-
mal. En aquest sentit, Sònia
Fuertes, la comissionada d’Acció
Social de l’Ajuntament, també ho
veu així. Fuertes afirma que
aquests crims els genera “molta
preocupació” i només fan que
confirmar l’exposició a “situa-
cions de violència” que pateixen
els sensesostre. Aquests dies de

confinament, afegeix la comis-
sionada d’Acció Social, “la pro-
blemàtica s’ha posat en relleu i
des de l’Ajuntament en som
conscients”.

Caldrà veure quin és el paper
de les administracions a mesura
que les coses vagin tornant a la
normalitat. Una normalitat, però,
que per a molta gent no serà
gens plàcida. De fet, en un context
on no hi ha dubte que la pobre-
sa creixerà, des d’Arrels creuen
que “hi pot haver fàcilment un
creixement de la gent que acabi
al carrer”. “Hem de pensar que hi
ha persones vivint en habita-
cions o que vivien en pensions,
que feien alguna feina en negre
que els servia per fer algun àpat
i que ara estan perdent tot això”,
avisa Fernández. Els més febles
tornaran a ser els primers que pa-
tiran la crisi social que ja és aquí.

Crims contra elsmés febles

Albert Ribas
EIXAMPLE

La situació dels sensesostre és especialment delicada d’ençà que va començar la pandèmia. Foto: Arxiu

» L’assassinat de quatre sensesostre en poc temps mostra la vulnerabilitat de la gent que viu al carrer
» Arrels Fundació: “La preocupació per la inseguretat la tenim sempre, però ara estem astorats”
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La lupa

per Jaume Artigues (AV Dreta de l’Eixample)

Eixamplem-nos!

Estem entrant en la fase de desconfina-
ment del COVID-19 i volem abans de res,
expressar un agraïment al Sistema Sani-
tari Públic, als treballadors de la Salut, a
les institucions tant de Catalunya com de
l’Estat i també a l’Ajuntament de Barce-
lona que, més enllà de les seves compe-
tències, ha destinat esforços i dedicació a
combatre solidàriament la pandèmia.

És evident que la conjuntura mundial
comportarà repensar moltes coses, i que
tot allò que creiem necessari i convenient
haurà de replantejar-se. Segur que hi
haurà moltes qüestions es-
sencials per atendre, algunes
d'elles faran referència al nos-
tre benestar comunitari.
Aquesta situació d'excepció
que vivim també demanarà
una resposta àgil a nivell dels
barris, especialment els que
arrosseguen més dèficits històrics, i accions
per reconstruir el món, la ciutat i el barri
de demà. 

És evident també que després de la in-
sòlita situació que ens ha tocat viure, una
pandèmia global i una suspensió de l’ac-
tivitat sense precedents, no podem deixar
passar l’oportunitat per reflexionar sobre
el nostre futur, tant des del punt de vista
de la supervivència de les condicions de
vida en el nostre ecosistema, com de la sos-
tenibilitat de les nostres ciutats, ja que des-
prés de veure els serveis sanitaris col·lap-
sats, els carrers buits de cotxes i l’aire net,
res no pot tornar a ser com abans. Hem

d’eixamplar-nos, abocant la nostra in-
tel·ligència col·lectiva a prendre decisions
transcendentals i avançar per nous camins.

El sistema sanitari haurà d’aprendre
la lliçó i no acceptar mai més cap retalla-
da ni cap privatització en els serveis. Cal
enfortir el sistema, dotar-lo de medis, i dis-
posar de material i pressupostos de con-
tingència per les properes pandèmies fu-
tures, que seran globals.

Les grans afectades per la pandèmia,
les Residències de Gent Gran, totes de ti-
tularitat privada a la Dreta de l’Eixample,

necessiten, no només un canvi de jerarquia
en el Sistema Català de la Salut, sinó una
dotació d’equipaments públics que puguin
garantir la qualitat del sistema i la soste-
nibilitat d’uns preus dels serveis, avui as-
tronòmics.

Hem de recuperar l’activitat econòmica
amb una nova consciència. Cal donar su-
port al petit comerç de proximitat, fent
front a la desmesurada mercantilització
que reclama un creixement permanent, en
un món on els límits són finits. La ciutat
és un medi que genera plusvàlues, però
molt pocs en treuen massa beneficis. Ca-
len lleis per a un repartiment de la rique-

sa, una fiscalitat equitativa i una socialit-
zació de les plusvàlues.

Moltes famílies no podran pagar els llo-
guers i molts autònoms i comerços tam-
poc. Cal preveure pels temps que vindran
una atenció dels Serveis Socials molt més
activa i descentralitzada als barris. Tan-
mateix no és admissible mantenir sense
actualitzar des del 2017 els Índex de l’I-
PREM i del IRSC, que mesuren els drets
de justícia gratuïta i de la vulnerabilitat de
les famílies, de manera que avui tot just ar-
riben al 60% del salari mínim.

Cal aprofitar l’oportunitat
per recuperar la ciutat, evitar
tornar a la contaminació an-
teriors, posar límits a l’omni-
presència dels cotxes, i fer
extensiu l’ús dels carrers pels
vianants, el transport públic i
la bicicleta allà on sigui pos-

sible. Per aquest motiu ens hem adherit al
manifest “Confinem els cotxes. Recuperem
la ciutat!” que impulsa Eixample Respira.

Finalment, cal que les administra-
cions, i en concret l’Ajuntament, repren-
guin les seves activitats tan aviat com sigui
possible, obrint les Oficines d’Atenció al
Ciutadà, les d’Habitatge i la resta, així com
el conjunt d’empreses municipals, per re-
cuperar tant la prestació de serveis com l’es-
tímul a la generació d’activitat econòmica.
Perquè l’administració té la responsabili-
tat d’afrontar de manera diferent un nou
Pacte Social, un New Deal, que garantei-
xi un progrés inclusiu i basat en l’equitat.

L’administració té la responsabilitat 
d’afrontar de manera diferent un nou Pacte

Social que garanteixi un progrés inclusiu

IPSI Runners
Aquest grup de familiars d’alumnes de
l’Escola IPSI va organitzar, fa unes set-
manes, una activitat solidària que va 

recaptar 17.000 euros que han donat a
l’Hospital Clínic. Els Runners, a més, ja
tornen a practicar el seu esport favorit. 

pàgina 12

Els semàfors

De Veí a Veí
L’ONG del barri de Sant Antoni està

duent a terme una tasca imprescindible
per fer front a l’emergència alimentària
provocada per la crisi del coronavirus.
De Veí a Veí alerta de la quantitat de

gent que els demana menjar. 
pàgina 8

Barberia Juan Miguel
La icònica barberia Juan Miguel ha reo-
bert i intenta tornar a la normalitat de
mica en mica tot i el coronavirus. El seu

propietari és conegut per haver fet del ne-
goci un temple de la bona música, la con-
versa i un optimisme que no ha perdut. 

pàgina 6

Quan hem pogut sor-
tir a fer esport i a pas-

sejar, hem vist que les
voreres són petites i que les àrees no
estan adequades per a la pràctica de
l’esport. I és que el model de ciutat que
tenim prioritza els vehicles i no els via-
nants, prioritza els pàrquings i no les
zones verdes...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Rafa Nadal está en su
derecho de opinar todo

lo que quiera sobre la
pandemia, pero yo soy más de lo que
dice Jürgen Klopp: “La opinión de los
famosos sobre el coronavirus no es im-
portante. Yo solo soy un entrenador de
fútbol. Pregúntenle a gente más inte-
ligente”.

@pablom_m

Si el curs que ve l’es-
cola torna a mitges o

torna en mode virtual,
ho pagaran els infants de les famílies
amb menys recursos i ho pagaran tam-
bé les dones en general, que són les qui
més assumeixen les tasques de crian-
ça. Les desigualtats creixeran de forma
dramàtica.

En Italia se podrá visitar
a la pareja “estable” y a

la familia, pero no a ami-
gos o amantes. El Estado nunca será
muy bueno ordenando los afectos hu-
manos y no tiene ningún interés en dar
soporte a la amistad, mientras que la fa-
milia sirve para reproducir la sociedad
de clases.

@nu_alabao@EvaPiquer@IgnasiBrugues
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La pregunta que a dia d’avui en-
cara corca el pensament de
molts barcelonins que diu-

menge 15 de gener de 1978 van
veure cremar la sala de festes més ca-
rismàtica de l’Eixample i de la ciutat,
l’Scala Barcelona, és si allò, real-
ment, va ser un procés de l’estat con-
tra l'anarcosindicalisme. Els succes-
sos constitueixen un procés de cab-
dal importància en la història del mo-
viment llibertari en general i de la
CNT en particular. Una organització
que s'havia reconstruït –tan sols
dos anys abans després de la llarga
nit del franquisme– i que es troba-
va immersa en una forta tensió en-
tre diferents tendències internes
que pugnaven entre si.

El sinistre va fer quatre morts, tots

ells treballadors del restaurant-es-
pectacle –Ramón Egea, Bernabé
Bravo, Juan López i Diego Montoro–,
que eren al local en aquells moments
i que van morir víctimes de les flames
o per asfíxia, a causa dels fums i ga-
sos provocats pel foc.

L'acusació mediàtica i oficial con-
tra la CNT va justificar la detenció im-
mediata de diversos líders d’aquest
sindicat quan les flames de l'incen-
di amb prou feines havien deixat de
fumejar. Els diaris van començar a
omplir-se d'articles i a parlar de l'a-
nomenat Cas Scala mentre els pro-
cediments judicials començaven a
activar-se. 

Va ser el desembre de 1980
quan va tenir lloc la vista. Els advo-
cats dels acusats, Krauel, Palmés,
Loperena i Seguí, van sol·licitar que
el ministre de Governació de l’èpo-
ca, Rodolfo Martín Villa, compare-
gués a declarar, però aquest mai no
va aparèixer. La posició de la defen-
sa apuntava cap a un muntatge
policial orquestrat mitjançant con-
fidents infiltrats al sindicat.

Passats uns anys, però, es va anar
descobrint el paper cabdal i decisiu

que Joaquin Gambín, un personat-
ge de vida fosca i truculenta, havia tin-
gut en els fets. Gambín era un con-
fident habitual de la policia que ha-
via estat reclutat per una cèl·lula pa-
ramilitar amb l'objectiu d'infiltrar-se
a la CNT per dirigir atemptats. La seva
activitat havia continuat després de
l'atemptat a l’Scala en altres ciutats i
indrets de l’estat i el seguiment i la
pressió de la premsa sobre la policia
i l'absència de Gambín en la vista del
cas van aixecar la sospita sobre les ve-
ritables causes d'aquell atemptat. 

Cap a finals de 1981, Gambín va
ser detingut per la policia després

d'un tiroteig a València, la qual
cosa va possibilitar la reobertura del
Cas Scala. En la segona vista del ju-
dici, el 1983, Gambín va ser con-
demnat a set anys de presó per ti-
nença d'armes i preparació d'ex-
plosius. La CNT ha presentat sem-
pre aquests fets com una maniobra
fosca del govern espanyol per im-
pedir l’ascens del sindicat lliberta-
ri a Catalunya, conscient del seu es-
pecial arrelament històric a Cata-
lunya i del seu paper al país durant
la Guerra Civil espanyola.

Més endavant, la premsa va
descobrir i provar que la versió ofi-

cial dels fets va obviar detalls im-
portantíssims, com la sospitosa de-
tenció ràpida dels presumptes res-
ponsables de l'atemptat, el fet que
els bombers trobessin fòsfor al cos-
tat contrari de l'impacte dels explo-
sius i que l'edifici s’enderroqués im-
mediatament sense passar per les
inspeccions policials habituals. Uns
anys després de l’atemptat, el local
va ser reconstruït i va tornar a fun-
cionar durant prop d'una dècada fins
que va tancar definitivament, va
ser enderrocat de nou i s’hi van
construir els actuals habitatges.

Fotos: Joaquim Pol / Barcelofília  

Una sala, la CNT i molta foscor
En blanc i negre
| santi.capellera@comunicacio21.com

| perSanti Capellera

El cas Scala Barcelona 
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Esquerra de l’Eixample

A la barberia d’en Juan Miguel
feia més d’un mes i mig que no hi
sonava la música, una de les mar-
ques de la casa del negoci. Tam-
bé s’hi havien deixat d’escoltar les
converses amb els clients. Ara,
després d’haver hagut d’abaixar la
persiana per culpa del coronavi-
rus, aquesta barberia situada al ca-
rrer València a tocar d’Enric Gra-
nados ha tornat a obrir.

En Juan Miguel fa 42 anys
que es dedica a aquest ofici i re-
genta aquesta barberia des de fa
dos anys, quan l’antic propieta-
ri es va jubilar. No estem parlant
d’un barber qualsevol, sinó d’un
autèntic melòman de la música
i un defensor de la conversa. “El
fet de treballar sol fa que desen-
volupis al 100% la teva persona-
litat i a mi m’agrada molt la mú-
sica i conversar”, explica a Línia

Eixample aquest, també, guita-
rrista aficionat que en les seves
estones lliures també toca la gui-
tarra en dos grups de música. 

Els seus gustos són insepa-
rables del seu negoci, convertit en
un lloc on impera el bon gust mu-
sical. Els Beatles, Elvis Presley o
Jaume Sisa són alguns dels noms
de la seva extensa col·lecció de vi-
nils, de la mateixa manera que el
jazz, diu, és una de les millors op-
cions per tenir de fons mentre
atén els clients i parla amb ells.

CANVIARAN LES COSES?
Des de dilluns les coses són una
mica diferents a la barberia a cau-
sa de les mesures de seguretat
que imposa la situació actual. De
totes maneres, en Juan Miguel
s’ho agafa amb filosofia i diu
que encara la situació “amb sen-
tit comú”. “Jo tinc sort perquè es-
tic sol, no tinc treballadors, i ja
funcionava amb reserva per te-
lèfon. El que sí que he fet és treu-
re les cadires per a la gent que ve-

nia abans d’acompanyant”, ex-
plica. A banda, en aquesta nova
normalitat, si fem servir aques-
ta horrible expressió, el gel, les
mascaretes i la higiene de les
mans són els nous ingredients.

Sigui com sigui, en Juan Mi-
guel transmet optimisme vital
quan parla. Creu que les prime-

res setmanes tindrà molta feina
però pronostica que “vindran
temps difícils”. Ell, però, té molt
clar que se’n sortirà. “He passat
per situacions mot complicades
i d’aquesta també me’n sortiré”,
afirma. 

A banda, tal com feia sempre,
seguirà explicant històries de la

barberia a través del seu perfil
d’Instagram, on és molt actiu.
“Em funciona molt i em segueix
força gent”, diu satisfet. I és que,
més enllà de les incògnites d’a-
quest nou temps, en Juan Miguel
seguirà al peu del canó perquè els
vells rockers, o en aquest cas els
vells barbers, no moren mai.

Elsvellsbarbersnomorenmai
» La barberia Juan Miguel reobre i mira de tornar a la normalitat de mica en mica tot i el coronavirus
» El seu propietari és conegut per haver fet del negoci un temple de la bona música i la conversa

En Juan Miguel, treballant amb mascareta, i a fora de la perruqueria quan estava tancada. Fotos cedides

Albert Ribas
ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

Coronavirus | Sanitaris del Clínic afectats
Un estudi coordinat per ISGlobal ha revelat que l’11% del personal sani-
tari del Clínic ha estat infectat pel coronavirus, un percentatge menor a

l’esperat. L’estudi ha permès determinar el risc d’exposició dels sanitaris.  
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Sant Antoni

“La situació és molt delicada, és
una merda. Treballem de dilluns
a dissabte i és humiliant no poder
parar ni un moment”. Amb aques-
ta claredat s’expressa Rafael Mar-
tínez, el president de l’ONG De Veí
a Veí, que es dedica a repartir ali-
ments, quan se li pregunta per
l’impacte social que està tenint la
crisi del coronavirus.

Parlar amb en Rafa, tal com
se’l coneix al barri, deixa fins i tot
mal cos. S’explica amb una in-
tensitat que demostra el seu com-
promís amb els més febles, però
les seves paraules també trans-
meten impotència per tot el que
està veient. “Ens estem trobant
amb problemes molt greus. Ha
vingut gent que no parla català ni
castellà. En un cas vam haver de
buscar algú que parlés urdú per-
què ens ho traduís”, explica.

L’entitat té el seu local al nú-
mero 7 del carrer Rocafort, des
d’on reparteix menjar per a tothom
qui ho necessiti. Des de l’inici de la
pandèmia han atès més de 800
persones del barri. La xifra crida
l’atenció. “I aquí no hi compto la
gent del Raval i el Poble-sec, que
també col·laborem amb entitats
d’allà”, afegeix en Rafa. Una altra
cosa que fa dies que veu és que la
situació actual, i tot el que vindrà,
“és més greu que el que va provo-
car la crisi econòmica”. 

ELS SERVEIS SOCIALS
Quan toca parlar dels Serveis So-
cials de l’Ajuntament el president
de De Veí a Veí s’enfurisma i no es-
talvia crítiques. “Han tancat tots els
punts de l’Eixample menys un. En
un moment que s’ha de maximit-
zar la detecció de casos ells l’han
minimitzat”, denuncia. “Quan  ve
la gent a demanar menjar els fem
firmar una fitxa per passar la in-
formació a Serveis Socials. Doncs
resulta que no ens les accepten,

diuen que no els molestem”, afe-
geix en Rafa molt molest, al ma-
teix temps que lamenta que a la
reunió virtual de dimarts de la tau-
la comunitària de salut “no es
van ni presentar”. 

La desatenció que denuncia és
molt diferent quan parla del tre-
ball que l’entitat està fent amb el
personal dels CAP, els Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana.
“Amb tots ells hem fet coses gran-

dioses”, diu. Els elogis segueixen
quan toca parlar dels veïns i de les
diferents entitats i fundacions que
ajuden l’ONG, ja que els han per-
mès recaptar 11.000 euros.

Per la seva banda, la comissio-
nada d’Acció Social de l’Ajunta-
ment, Sònia Fuertes, afirma que
comparteix la preocupació de
l’ONG però reivindica que el con-
sistori ha fet un “esforç per man-
tenir els centres oberts”, al mateix

temps que remarca que cal tenir en
compte el “context d’emergència”.
Fuertes també posa al damunt la
taula l’augment de les atencions fe-
tes pels Serveis Socials, amb un
creixement de més del 150% de les
ajudes econòmiques i amb un ser-
vei d’àpats diaris que ha passat dels
gairebé 4.000 a gairebé 10.000.
Per acabar, la comissionada no
creu que es pugui dir que els Ser-
veis Socials estan desbordats. 

“La situació és humiliant”
» L’ONG De Veí a Veí alerta de la quantitat de gent que els demana menjar i critica l’Ajuntament

» La comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament afirma que els Serveis Socials no estan desbordats

Dues imatges amb tres dels voluntaris que aquests dies reparteixen menjar. Fotos cedides

Albert Ribas
SANT ANTONI

Xarxa veïnal | L’Ateneu Layret fa 10 anys
L’Ateneu Layret ha arribat a la seva primera dècada de vida. L’entitat de Sant Antoni i
de l’Esquerra de l’Eixample és una associació cultural que busca dinamitzar aquests

dos barris des del compromís amb una política independentista i d’esquerres.
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El Soul Backpackers, l’alberg de
l’Ignasi Gubert i el seu soci, fa mol-
tes setmanes que està tancat a
causa de la pandèmia de corona-
virus. L’arribada i sortida de gent
d’arreu del planeta, frenada en sec
a finals de març, ha posat contra
les cordes la viabilitat d’aquest pe-
tit establiment de 20 places situat
al carrer Diputació. El seu, després
de cinc anys tirant endavant un
establiment pel qual van pagar un
traspàs i paguen un lloguer men-
sual, és només un exemple del de-
licat moment que viu el sector tu-
rístic de la ciutat.

“Al principi vam pensar que tot
això duraria poc però ja fa dies que
veiem que encara queda molt i no
tenim cap certesa que podrem
tornar a obrir”, explica Gubert a Lí-
nia Eixample. De fet, dilluns que
ve, tal com marca el pla de des-

confinament dissenyat pel govern
espanyol, l’alberg podria tornar a
obrir. Els condicionants d’aques-
ta obertura, però, fan inviable que
el negoci, format pels dos socis i per
dos treballadors a qui s’ha hagut
d’aplicar un ERTO, es pugui posar
en marxa. “Un negoci com aquest
no pot obrir al 30%. En el cas d’un
alberg és inviable, perquè les ha-
bitacions són compartides, els la-
vabos també... De fet, tot és com-
partit”, diu Gubert. Deixant de
banda les múltiples restriccions,
l’ingredient fonamental perquè
l’establiment pugui tirar enda-
vant tampoc hi és ni hi serà a curt
termini: els turistes.

TANCAR O ESPERAR
En aquest escenari, explica aquest
jove empresari, hi ha dues opcions
al damunt la taula: tancar ara o es-
perar i intentar aguantar. “Potser
ara ja seria el moment de tancar
veient el panorama però, al mateix
temps, tens l’esperança que l’estiu
ja és aquí i penses que s’ha de llui-

tar. Prendre decisions amb aques-
ta incertesa és molt difícil”, afirma.
De moment, afegeix, ell i el seu soci
aguantaran fins a les portes de l’es-
tiu i llavors prendran una decisió.
“És una situació delicada perquè
tancar és perdre-ho tot. Això té un
valor, tenim una llicència turísti-
ca...”, afirma. “Perquè el negoci

vagi bé necessito la normalitat, no
la nova normalitat”, afegeix.

Sobre la qüestió de les ajudes
de les administracions, Gubert
pràcticament ni hi entra perquè té
molt clar que serveixen de poca
cosa. “No hem rebut ni cinc. Ni per
al lloguer, ni les factures... Les
despeses hi segueixen sent”, afir-

ma.  El seu discurs, però, no es basa
en la queixa i diu que, el que sí que
té garantit, és que d’aquesta si-
tuació potser en sortirà “pelat però
no endeutat perquè no devem di-
ners a ningú”. De moment el que
queda clar és que aquest jove  em-
presari no es rendeix i això ja és
una petita victòria.

Quanels turistesdesapareixen
» El propietari d’un alberg explica com la crisi del coronavirus ha posat contra les cordes el seu negoci

» “Les condicions que s’estan posant per a la reobertura fan inviable que puguem obrir”, afirma

Gubert, en una de les habitacions del seu negoci. Foto cedida

Albert Ribas
DRETA DE L’EIXAMPLE

Mobilitat |Més espai per als vianants a Consell de Cent
Consell de Cent és un dels primers carrers a veure modificat el seu disseny per tal que els
vianants tinguin més espai i així hi hagi més seguretat a mesura que avança el desconfina-

ment. No hi podrà haver motos a la vorera i una part de la calçada serà per caminar.
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Sagrada Família

La Sagrada Família s’il·lumina
de vermell en favor de Càritas
SOLIDARITAT4La Sagrada Fa-
mília es va il·luminar dilluns a les
nou del vespre de vermell en el
marc de la campanya #Càri-
tasx3, que la va posar en marxa
Càritas fa dues setmanes per
assistir les persones que estan
patint les conseqüències socials
i econòmiques de la crisi del
coronavirus.

Així doncs, al llarg de tres ho-
res la façana del naixement es va
poder veure completament de
vermell per donar suport a la tas-
ca de Càritas. Francesc Roig, el
president de l’entitat a Catalun-

ya, explica que el vermell, a ban-
da de simbolitzar el color de
Càritas, “és sinònim d’amor, ca-
ritat i esperança, l’essència de la
tasca de l’entitat a favor dels qui
menys tenen. Roig també des-
taca que l’acció va ser “un agraï-
ment a tota la feina dels profes-
sionals, voluntaris i col·labora-
dors de Càritas”.

En paral·lel, ahir es va cele-
brar el #GivingTuesdayNow,
una campanya per agrair el pa-
per d’aquells ciutadans que aju-
den les entitats socials, culturals
i educatives durant aquests dies.

CORONAVIRUS4La tornada a la
normalitat del petit comerç es
preveu que serà molt lenta. Això
és el que es pot extreure del
que ha passat des de dilluns, el
dia que els negocis que fins ara
havien hagut d’estar tancats ja
podien aixecar la persiana.

En declaracions a Línia Ei-
xample, la presidenta de l’Eix
Comercial Sagrada Família,
Amor Garcia, explica que “no-
més han obert entre el 5 i el
10% dels comerços”. Els nego-
cis que han obert són, princi-

palment, perruqueria i salons
d’estètica. Garcia diu que ha po-
gut parlar amb dos d’aquests
comerços i que els propietaris
li han explicat que estaven for-
ça satisfets de la quantitat de

gent que han tingut, però que
n’hi ha anat una mica menys
del que s’esperaven.

NO TORNARAN A OBRIR
D’altra banda, Garcia també
explica que ja hi ha casos de
gent que ha tancat el negoci per
la impossibilitat de pagar el
lloguer després de no poder

arribar a cap acord amb la pro-
pietat. En aquesta línia, la pre-
sidenta de l’eix comercial es
mostra molt crítica amb les ad-
ministracions. “No hi ha hagut
cap ajuda. No arriba res i tam-
bé s’hauria d’ajudar el petit
propietari que té un local llogat
i necessita seguir cobrant aquest
lloguer”, conclou Garcia. 

Una de les perruqueries que van obrir dilluns. Foto: Eix Sagrada Família

Obren menys d’un 10% dels
comerços que estaven tancats

Xarxa de Suport | Ajuda a persones en situació irregular
La Xarxa de Suport de la Sagrada Família també ofereix aquests dies suport a les

persones que estan en situació irregular i que, pel fet de no tenir els papers en regla,
puguin tenir por de sortir al carrer per anar a fer la compra o a recollir medicaments.

L’eix Sagrada Família
diu que els botiguers
no han rebut cap ajuda
de les administracions
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L’associació Vincles 
intensifica la seva feina

DEPENDÈNCIA4L’associació
Vincles, que es dedica a ajudar
persones i diferents col·lectius
en la seva inclusió en la societat,
ha intensificat la seva tasca du-
rant aquests dies de pandèmia.

En aquesta línia, l’entitat
segueix oferint assessorament,
per exemple, a persones que te-
nen a càrrec seu familiars de-
pendents. Els seus professionals
treballen de forma telemàtica i
a través de les xarxes socials per
donar resposta a les noves si-
tuacions i demandes que sor-

geixen durant el confinament, al
mateix temps que l’entitat tam-
bé ha donat suport a diferents
serveis municipals.

Des de Vincles alerten que la
pandèmia “fa més evidents les
desigualtats en la nostra socie-
tat i fa més greu la situació de
les persones vulnerables i amb
més necessitat. És per això que
remarquen la importància de
“fer sentir a la societat i les ins-
titucions la veu dels que no en
tenen, que és a qui més cal des-
tinar recursos i esforços”.

CORONAVIRUS4Treballadors
de la residència Fort Pienc han
denunciat, segons ha publicat
Betevé, que al centre no s’estan
prenent totes les mesures de se-
guretat per evitar nous conta-
gis de coronavirus entre els
pacients.

El personal de la residència
ha explicat que els materials de
protecció amb els quals han de
treballar no són els adequats i
que, a banda, els han de fer ser-
vir set dies seguits. Al mateix
temps, denuncien que la dis-

tribució que es fa dels treba-
lladors no és correcta, ja que no
tenen assignada una planta
concreta. Això fa que la segu-
retat dels pacients no estigui
garantida. 

Aquesta publicació va parlar
fa uns dies, abans de la denún-
cia d’aquests treballadors pu-
blicada per Betevé, amb la di-
rectora de la residència per co-
nèixer quina era la realitat del
centre, però aquesta va rebut-
jar donar cap detall sobre el
nombre d’infectats i defuncions
que hi ha hagut.

DESINFECCIÓ
D’altra banda, el passat 25 d’a-
bri, un grup d’efectius de la
UME (Unitat Militar d’Emer-
gències) van tornar a desin-
fectar la residència  –ja s’havia
fet anteriorment– i també, tal
com han explicat des del Dis-
tricte, van ajudar en les tasques
de redistribució dels pacients.

Efectius de la UME a fora de la residència. Foto: Twitter (@XOrtega_20)

Alerten que a la residència 
Fort Pienc hi ha risc de contagis

Comerç | El sector comença a aixecar la persiana
El petit comerç comença a reprendre la seva activitat molt a poc a poc. Des de dilluns 
algunes botigues del barri que estaven tancades des de l’estat d’alarma s’han tornat a 

posar en marxa. Barcelona Comerç ha dit que al conjunt de la ciutat l’activitat és del 10%.

Durant els últims dies
també s’han traslladat
alguns usuaris
de la residència
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Esports

En condicions normals, els IPSI
Runners organitzarien una nova
edició de la Cursa IPSI diumen-
ge. La situació actual, però, es po-
dria considerar de moltes ma-
neres però en cap cas de normal
i, per això, la prova va acabar ce-
lebrant-se el passat 18 d’abril
amb tothom corrent i fent esport
des de casa.

“Aquesta era la quarta edició
i realment va ser un èxit absolut”,
explica Jordi Monge, un dels
membres d’IPSI Runners, a Lí-
nia Eixample. Monge detalla
que van inspirar-se en iniciatives
semblants com la que havia fet
Kilian Jornet i que van decidir
posar en marxa una campanya
de micromecenatge al portal Mi
grano de arenaper vertebrar-ho
tot. “L’any passat vam tenir uns
600 inscrits, mentre que engua-

ny es van superar els 1.050. Vam
tenir la fortuna que gent com Ar-
cadi Alibés, Núria Picas, Pau Ri-
bas, Santi Millán, els Stay Homas
o Aitor Egurrola, entre altres, fes-
sin difusió de la prova. En total
vam aconseguir 17.000 euros
que hem fet arribar a l’Hospital
Clínic, que és al costat de l’esco-
la, perquè puguin seguir investi-

gant”, diu Monge, que destaca
que en aquest 2020 han aconse-
guit que la prova sigui molt més
que una cursa de barri. En les se-
ves edicions anteriors, la Cursa
IPSI va col·laborar amb l’ONG
Acció Contra la Fam.

De forma excepcional, aquest
any no era obligatori córrer, sinó

que els participants havien d’in-
dicar el temps d’exercici (del ti-
pus que fos) que van fer durant
l’estona de la Cursa IPSI.

TORNEN AL CARRER
Des de dissabte passat, però, l’es-
cenari ha canviat per als IPSI
Runners (i per extensió per a
tots els atletes de qualsevol nivell)
ja que en alguna de les dues
franges diàries es pot sortir a fer

esport de forma individual. “Em
consta que tothom ja ha anat en
algun moment a córrer per l’iti-
nerari que fem cada dimarts, pu-
jant al Castell de Montjuïc”, apun-
ta Monge, que també explica que
mentre ha durat el confinament
s’han mantingut fidels a la cita
dels dimarts. “Fent servir l’app
Zoom hem pogut seguir en con-
tacte mentre fèiem esport. Alguns
han aprofitat el terrat de l’edifici,

altres han donat voltes per casa...
En el meu cas, he fet servir molt
el corró”, conclou Monge.

Els IPSI Runners van co-
mençar a organitzar aquestes
sortides atlètiques de forma re-
gular l’any 2012 i han anat crei-
xent de mica en mica. Habitu-
alment, en les seves sortides
setmanals hi participen una de-
sena de pares i mares d’alumnes
de l’escola IPSI.

Quilòmetres contra el coronavirus
» La Cursa IPSI, organitzada per IPSI Runners, va aconseguir reunir més d’un miler de participants
» Les donacions d’aquest any van pujar a 17.000 euros, que l’entitat ha donat a l’Hospital Clínic

Els IPSI Runners tenen ganes de poder tornar a córrer junts per Montjuïc. Foto: Jordi Monge

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Futbol sala | Marc Valls, nou coordinador del Futsal Polaris
A principis de la setmana passada, el Futsal Polaris va anunciar que Marc Valls és el nou
coordinador del club de cara a la temporada 2020-21. Valls, amb una piulada al seu perfil
de Twitter, va dir que està encantat d’encetar aquest nou projecte al club de la seva vida.

L’any passat a la Cursa
hi van participar 
600 atletes, xifra que
gairebé s’ha doblat
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Després de viure un 2019 per emmarcar
(va guanyar el premi Ramon Llull i va en-
capçalar les llistes dels més venuts amb
El fill de l’italià), Rafel Nadal torna a les lli-
breries quan tot just comencen a reobrir.
El pròxim dia 14 veurà la llum Mar d’estiu.
Una memòria mediterrània, un home-
natge de l’autor a la mar que el va acom-
panyar durant la infància i la joventut.

Llibres

Mar d’estiu
Rafel Nadal

El Grup Focus s’està esforçant perquè els
seus teatres es mantinguin actius i pre-
sents de forma virtual amb diverses ini-
ciatives. Una d’elles és #Anecdotari, una
proposta que convida tant els profes-
sionals del teatre com el públic a gravar
vídeos explicant anècdotes divertides i
curioses que hagin viscut al Romea, al
Condal, al Goya o a La Villarroel.

Teatre

#Anecdotari
Grup Focus

El grup Xiula, un dels referents actuals de
la música infantil, ha estrenat nou disc en
plena pandèmia. Sota el títol Cuarto la-
garto, el quartet ofereix una col·lecció de
cançons inèdites que han creat al llarg
dels seus vuit anys de carrera. Un dels te-
mes, però, és ben nou: Em quedo a casa,
escrita durant la quarantena amb l’ob-
jectiu de promoure el confinament.

Música

La Valeria és una escriptora que està tra-
vessant una crisi vital que afecta tant les
seves novel·les com la relació amb el seu
marit. En aquesta etapa difícil de la seva
vida, es refugiarà més que mai en les se-
ves millors amigues: la Carmen, la Lola i
la Nerea. Aquesta nova sèrie de Netflix es
basa en els quatre llibres de l’anomena-
da Saga Valeria, d’Elísabet Benavent.

Pelis i sèries

Valeria
María López Castaño

Cuarto lagarto
Xiula

DocsBarcelona
La 23a edició del DocsBarcelona estava programada del
19 al 31 de maig, i ni el coronavirus ha aconseguit mou-
re aquestes dates. Això sí, el festival de cinema docu-

mental s’ha hagut de reinventar per adaptar-se a les cir-
cumstàncies. Tota la programació s’oferirà online a través

de la plataforma Filmin, fet que permetrà, per primer
cop en la història del festival, seguir-lo des de qualsevol
punt de l’Estat. Enguany, el DocsBarcelona compta amb

un total de 35 documentals (28 llargmetratges i set
curts), el 55% dels quals dirigits o codirigits per dones.   

Juliana Canet (Cardedeu, 1999) es va fer popular l’any
2017 gràcies als vídeos que penjava al seu perfil d’Ins-
tagram. Lluny de ser una instagramer convencional, el
seu sentit de l’humor i el fet de parlar en català (i, molt
sovint, sobre llengua i literatura catalanes, l’àmbit que
estudia) la van fer destacar de seguida. Així va ser com

aquesta alumna de la Universitat Autònoma va co-
mençar a copresentar el programa de ràdio Adoles-

cents iCat i, d’aquí, va passar a col·laborar al Tot es mou
de TV3. Després de diverses aparicions a altres espais
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

(CCMA), el passat dia 4 va estrenar una secció a l’APM
de Catalunya Ràdio. L’anunci d’aquesta nova partici-
pació va desencadenar una polèmica a Twitter, on di-

versos usuaris creuen que la CCMA li està donant
massa espais, mentre que molts d’altres celebren que
una noia tan jove guanyi protagonisme, defensi el ca-

talà i connecti amb la seva generació.

J U L I A N A  C A N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser instagramer i youtuber en català
Té més de 66.000 seguidors a Instagram

Famosos

Estrenar una secció a l’APM de la ràdio
Parla dels secrets del que ella anomena ‘star system’ català

Polèmica perquè “surt a tot arreu”
Hi ha qui creu que li han donat massa espais a la CCMA

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
QUI ÉS?

|Marvel’s Iron Man
Aquest nou videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors posar-se en

la pell de Tony Stark, l’home de ferro, i disputar autèntics combats aeris.
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

BUFAR ESPELMES

Posa’t la teva música preferida i gaudeix-la 
com mai: recorda que estàs de celebració

MENJAR BÉ

ESCOLTAR MÚSICA

FER VIDEOTRUCADES

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

i OCI

Encara que sembli que el coronavirus ho ha paralitzat tot,
la realitat és que el món continua girant, el temps conti-
nua passant i la gent continua fent anys. Si et toca cele-

brar el teu aniversari a casa o viure l’aniversari d’un ésser esti-
mat des de la distància, no és tan horrible com sembla. Hi ha
alguns consells que pots seguir per aconseguir que els dies
especials no deixin de ser-ho.
D’entrada, si avui fas anys, bufa les espelmes. És un acte

simbòlic, sí, però t’ajudarà a sentir que estàs celebrant un any
més de vida (i això sempre és motiu d’alegria). Dedica tots els
teus esforços al teu benestar: escolta la teva música preferida,
menja allò que més t’agradi i fes qualsevol cosa que t’animi.
Però, no ens enganyem, si durant el confinament enyores

algú, quan sigui el teu aniversari o el seu, l’enyoraràs encara
més. És per això que les videotrucades es convertiran (si és
que no ho són ja) en les teves millors aliades. Una videotruca-
da conjunta amb els amics o amb la família pot ser un bon
context per bufar les espelmes, prendre una copa i brindar en
la distància, tot desitjant que aviat es pugui fer en persona.

Aniversaris confinats, però feliços

És un acte simbòlic, però t’ajudarà a sentir que, 
malgrat tot, avui fas anys i és el teu dia

Les claus

Potser no faràs els àpats més saludables del món, 
però un dia és un dia i un bon pastís no et farà mal

L’aniversari a distància serà menys trist 
si estàs amb els teus de forma virutal
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