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A fons

La Raquel Royo és una inferme-
ra de la unitat de cures intensives
de l’Hospital Clínic. Només té 26
anys i a principis de març la seva
vida professional va canviar d’u-
na forma que recordarà tota la
vida. El primer dia que es va
reincorporar a la feina, després de
tornar d’un viatge a Berlín amb
un grup d’amigues, li va tocar tre-
ballar a la unitat que atenia el pa-
cient zero, una dona italiana, de
Coronavirus. Ella, concretament,
s’encarregava de dos altres pa-
cients, un dels quals també era
sospitós de tenir el virus.

Royo és de Navarra i va venir
l’octubre del 2018 a Barcelona
per fer un màster sobre cures in-

tensives, que consistia a combi-
nar les classes amb la feina d’in-
fermera al Clínic. És a dir, a finals
del 2018 també va començar a
treballar a l’hospital. “De segui-
da vaig veure que la situació es
començava a complicar. Al prin-
cipi ho vaig afrontar amb molta
por i incertesa perquè l’ambient
a l’hospital era de no saber amb
què ens estàvem trobant”, afir-
ma en declaracions a Línia Ei-
xample, fent referència al co-
mençament de la pandèmia.

GESTIONAR LA POR
La situació de tenir poca expe-
riència i de cop i volta haver de li-
diar amb una realitat que ningú
s’esperava no ha de ser fàcil.
“Arriba un moment, però, que ja
no et planteges que la por et su-
peri. Ho has d’afrontar. La com-
panyonia que hi ha hagut aquests

dies m’ha ajudat molt”, explica
Royo. Els dies van anar passant
i la pandèmia cada cop colpejava
amb més força. “Al principi no
dormia bé, tenia malsons i no
aconseguia posar una distància
emocional amb els pacients”, re-
lata aquesta jove infermera.

La intensitat emocional de
tot el que Royo explica es fa evi-
dent. De fet, li ha tocat viure
moments que segurament li que-
daran guardats per sempre en la
memòria. “Recordo el cas d’un
home de 80 anys que ja l’anàvem
a sedar perquè no hi havia res a
fer. La seva dona em va trucar i
em va dir unes paraules perquè jo
els hi fes arribar”, explica emo-
cionada. Una altra situació que és
probable que recordi sempre és el
cas d’un home de 55 anys a qui li
va salvar la vida quan s’estava ofe-
gant a causa de la gran quantitat

de mocs que el virus li havia pro-
vocat. “Recordo els seus ulls i com
m’agafava amb les mans perquè
s’estava morint. Li vaig dir que el
salvaria i tot va anar bé”, relata.

RECUPERAR LA IL·LUSIÓ
Més enllà d’aquests dos exemples,
Royo insisteix en la importància
que aquests dies ha tingut i té la
companyonia. En aquesta línia,
ella també ha estat la responsa-
ble,  juntament amb tres com-
panyes de l’hospital, d’impulsar
una iniciativa que és un exemple
molt bonic de la solidaritat que
s’ha viscut. Es tracta de ‘Seguei-
xo Aquí’, un projecte de cartes
anònimes, promogut a través
d’Instagram, per als pacients de
coronavirus. L’objectiu era acon-
seguir que els malalts se sentissin
més acompanyats a través de les
cartes que la gent enviava de

forma anònima des de casa seva.
Al final, explica Royo, el projec-
te “també s’ha convertit en una
mena de teràpia per a nosaltres,
ja que ens ha transmès molta
energia positiva”.

Per acabar, aquesta jove in-
fermera diu que tot plegat li ha
servit per “recuperar la il·lusió
vocacional” que tenia quan va co-
mençar i acabar la carrera. “A ve-
gades aquesta feina crema molt”,
afegeix.  Quan les coses vagin
tornant a la normalitat, Royo
haurà de seguir amb el màster,
ja que amb l’esclat de la pandè-
mia va quedar en suspens.
Aquestes set setmanes que ja
porta posant el seu gra de sorra
contra el virus, però, han estat el
màster de veritat. “L’altre dia ho
parlàvem amb els meus pares.
Millor màster que això d’aquests
dies...”, diu somrient. 

L’experièncianohoés tot
» Una jove infermera del Clínic relata com ha viscut des de primera línia la lluita contra el coronavirus
» “Al principi ho vaig afrontar amb molta por però arriba un moment que la por ja no et supera”, diu

Albert Ribas
EIXAMPLE

Raquel Royo, en un dels seus dies de feina al Clínic. Foto cedida
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Els semàfors

Eixample Respira
Ara més que mai, aquesta plataforma
veïnal vol fomentar el canvi cap a una

mobilitat sostenible al districte. Per
això, els seus membres han presentat

una proposta per obrir el carrer Aragó
als vianants els diumenges i els festius. 

pàgina 9

Residència Fort Pienc
La pandèmia del coronavirus ha deixat

una vintena de morts i més de quaranta
contagis entre els usuaris de la residèn-

cia Fort Pienc. Diversos treballadors han
denunciat “opacitat” i “mala organitza-

ció” per part de la direcció del centre. 
pàgina 11

Xarxa de Suport SaFa
La Xarxa de Suport de la Sagrada Famí-

lia, juntament amb la del Fort Pienc, el
Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret
i el Casal de Joves La Dreixa, han creat
una comuna d’aliments per ajudar els

veïns que s’han quedat sense ingressos. 
pàgina 10

La lupa

per Jordi Lleal 

Els serveis de proximitat

Es diu que la pandèmia, a part de les
conseqüències sanitàries, també ha
comportat un canvi en les relacions
humanes, familiars i de veïnatge, en
la forma de comportar-se per a la
pràctica diària de les mol-
tes facetes de la nostra vida
quotidiana. Anar a com-
prar queviures, a on?
Anem a la merceria, com-
prem i puja a 0,90 € un
metre de goma; proposta
del venedor: “Ja passaràs a
pagar-m’ho”. El perruquer diu: “Si tinc
un forat, et truco, que tu vius a la
vora”. Al cap d’una estona, em truca
i em treu la llana del clatell. Li passo
un encàrrec a la llibreria: “Ja te’l pre-
paro i et trucaré”. El forn de pa: “Pas-

sa d’aquí a una estoneta, que el pa de
motlle sortirà del forn”. El restaurant:
“T’ho faig i quan ho tingui et truco i
passes a buscar-ho”. La peixateria:
“M’ho encarregues i demà tindré el

lluç”. L’adroguer, que ens recomana
quins productes són més adients per
desinfectar-nos les mans i objectes de
casa. I no acabaríem mai de posar ex-
emples de serveis pròxims que donen
resposta quasi immediata a les nostres

necessitats, i tot ho podem fer cami-
nant! Sense pujar al cotxe, sense con-
taminar l’atmosfera, fent exercici físic,
que és tan recomanat i essencial per
a la nostra salut física. I, de fet, tam-

bé mental, perquè parlem
amb persones, no amb una
pantalla fent els encàrrecs
a unes centrals de no sé on,
de les que som només un
número de client, sense
cap empatia entre vene-
dor i comprador, sense

preguntar-nos què tal ens va i co-
mentar com ens en sortirem d’a-
questa calamitosa i terrible pandèmia. 

Tot això també ens fa ser més hu-
mans, més fraternals amb els ciutadans
que ens envolten; fem més comunitat.   

No acabaríem mai de posar exemples de
serveis pròxims que donen resposta quasi

immediata a les nostres necessitats

La meva filla de 3 anys
fa dies que té febre

alta, malestar i erupció a
la pell i avui m’han deixat portar-la pre-
sencialment al pediatre. Em diu que pot
ser Covid-19 (o un altre) però que no se
li farà cap test. Mentrestant, futbolistes
sans com un roure en tenen (i no els ne-
cessiten).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Algun dia es podria
preguntar per la situa-

ció dels músics en confi-
nament a un músic dels que s’han
quedat sense fer bolos de 50 euros als
bars on feu gintònics de 10 euros, o
sense fer classes de solfeig a tres es-
coles diferents i que en cap d’elles ni
s’esmenti el “contracte”.

@offxelia

Los puentes colgantes
que unían las izquier-

das de Badalona final-
mente han cedido y han caído al pre-
cipicio. Un año después de haber ga-
nado las elecciones municipales, Albiol
recupera la alcaldía. Algo que pensá-
bamos que no volvería a pasar. Pero
pasó. Otra imagen del 2020.

En resum, les que ens
dediquem al lleure

aquest estiu serem les
dolentes per a tothom: els infants ens
odiaran per no deixar-los jugar tran-
quils i les famílies diran que no som
prou estrictes amb les normes higiè-
niques. I nosaltres amb sous de merda
i una responsabilitat bestial.

@AnLaClau@augustomagana@ferranvital
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Arturo Elizalde Rouvier (1873-
1925), promotor i fundador
de la fàbrica d’automòbils i

motors d’aviació que portava el seu
nom, va ser un industrial i enginyer
nascut a Matanzas, Cuba, i establert
a Barcelona. La factoria va ser una
de les més prestigioses de l’estat del
primer quart del segle XX. 

El 8 de gener de 1908, Arturo
Elizalde, el seu cunyat Rafael Biada
i Josep Maria Vallet van fundar la So-
ciedad Mercantil JM.Vallet y Cía,
amb l'aportació a parts iguals de
150.000 pessetes de l'època. Es va
posar en marxa al Passeig de Sant
Joan número 149, en uns terrenys
propietat de Vallet i en què aquest
ja hi tenia un taller de reparacions
amb maquinària i personal espe-

cialitzat. Elizalde i Biada n’eren els
gerents i, en poc temps, la factoria
es va expandir fins a ocupar tot el
terreny de l'illa de l’Eixample que
delimiten els carrers Bailèn, Còrse-
ga, Passeig de Sant Joan i Rosselló.
El 21 de març de 1915, Arturo Eli-
zalde va aconseguir el control total
de la companyia i es va constituir la
societat Fábrica Española de Au-
tomóbiles Elizalde.

L’any 1917, l'empresa va co-
mençar –a requeriment d’Avia-
ción Militar– a construir motors
d’aviació amb llicència dels fabri-
cants dels motors Lorraine fran-
cesos, que van equipar els Breguet
19 de les forces aèries espanyoles.
Durant l'any 1926, la fàbrica va dei-
xar de construir automòbils i es va
dedicar plenament a la construc-
ció de motors, centrant-se en els
d’aviació. L’any 1927, els seus en-
ginyers van iniciar el disseny i
posterior fabricació dels motors
d'aviació Dragón.

Durant la Guerra Civil espan-
yola, la fàbrica va ser col·lectivitza-
da amb el nom de SAF 8, i les seves
instal·lacions emprades per a la

fabricació de bombes i també el
motor Shvetsov M-25, còpia del
Wright R-1820 Cyclone 9, que equi-
pava els avions republicans Poli-
karpov I-16. Per aquest motiu, l’a-
viació franquista la va bombarde-
jar, perquè la consideraven un ob-
jectiu estratègic per ser un abasti-
ment tecnològic de guerra de les
forces republicanes. El febrer de
1937 Barcelona va patir el primer
dels 194 bombardeigs que van te-
nir lloc durant la guerra, quan el
creuer italià Eugenio di Savoia va

disparar per primera vegada sobre
la ciutat i va fer 18 víctimes. La dre-
ta de l'Eixample va ser una de les zo-
nes més afectades i la fàbrica Eli-
zalde va rebre diversos impactes de
projectils, tot i que no van ocasio-
nar grans desperfectes.

Acabada la guerra es va re-
prendre l'activitat a la factoria. A la
torre amb façana al passeig de
Sant Joan (rebatejada pel règim fei-
xista com General Mola) s'hi im-
partien els dos primers cursos de la
Primera Promoció de l'Escola d'A-
prenents. Tot seguit, es va edificar

l'Escola d'Aprenents Elizalde, que va
iniciar la seva activitat a partir del
curs 1941-1942. L'any 1951 l'em-
presa va ser nacionalitzada –per
motius de “defensa nacional”– i
absorbida per l'Instituto Nacional
de Industria amb el nom d'Emna-
sa. Nou anys més tard, la factoria del
Passeig de Sant Joan va ser tanca-
da, enderrocada i en el solar s’hi van
edificar quatre blocs rectangulars
impropis d’una illa de l'Eixample.

Fotos: Fundació Elizalde i
Arxiu Nacional de Catalunya  

Quan a l’Eixample es feien motors
En blanc i negre
| santi.capellera@comunicacio21.com

| perSanti Capellera

La fàbrica Elizalde
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Esquerra de l’Eixample

La Sabina Bofill viu a la cantona-
da d’Entença amb Consell de
Cent. El 25 d’abril va anar cami-
nant fins al garatge on té el cotxe,
a tocar del parc Joan Miró, ja que
hi havia d’anar per un problema
que tenia el vehicle. Ho va fer amb
la seva parella. Li va demanar
que l’acompanyés perquè li feia
por entrar al pàrquing, un lloc fosc,
i en un moment on els carrers es-
taven buits.

“Hi vam anar separats i, quan
tornàvem a casa, va aparèixer un
cotxe d’incògnit dels Mossos i
van baixar tres policies”, relata. En
aquell moment la Sabina i la seva
parella caminaven junts. Estaven
trencant, en aquell moment, el que
marcava l’estat d’alarma? Amb l’a-
plicació estricta de la llei, sí.   

Bofill diu que de seguida un
dels agents se’ls va adreçar amb ve-

hemència, mentre que els altres
dos van tenir una actitud molt di-
ferent. Després d’una estona con-
versant amb els tres policies, ell i
la seva parella els van intentar ex-
plicar la situació. “Dos d’ells sem-
blava que ho entenien però l’altre
agent ens deia que el que estàvem
fent estava prohibit”, diu aquesta
veïna. En aquell moment, però, els
agents no els van multar.

La sorpresa va arribar quan
Bofill va aconseguir, a través d’un
conegut del cos policial, assaben-
tar-se que l’havien denunciat a ella
i la seva parella i que la multa era
de 601 euros per cadascú. “Estic
molt frustrada. Em sento atacada
i amb una indefensió total. Hem
estat fent el confinament de forma
totalment estricte i respectuosa i
em passa això. Jo necessitava
obrir el cotxe i no volia baixar sola
en un lloc fosc”, afirma.

“ARBITRARIETAT”
El cas que denuncia aquesta veï-
na pot ser un bon exemple de com

l’estat d’alarma aplicat a Espanya
ha estat dels més estrictes a nivell
europeu i pot suposar un retrocés
de les llibertats ciutadanes.  

Des del Centre de Defensa
dels Drets Humans Irídia, la seva
codirectora, Anaïs Franquesa, afir-
ma que “durant l’estat d’alarma
s’han gestionat les sancions des

d’un punt de vista molt punitiu i
s’ha prioritzat molt poc la media-
ció i el diàleg”. Franquesa diu que
l’estat d’alarma precisament està
pensat per moments com l’actual
però alerta que la situació actual els
preocupa perquè “quan hi ha re-
tallades de drets i llibertats després
costa recuperar el camí perdut”. 

Sobre el cas d’aquesta veïna,
Franquesa diu que és una situació
que es podria haver resolt amb un
avís i prou i critica la confusió que
hi ha en aquests moments perquè
“provoca arbitrarietat”. A banda,
diu que els policies haurien d’ha-
ver informat Bofill sobre la multa
i haver-li donat un resguard.

“Emsento indefensa i atacada”
» Una veïna denuncia haver estat multada per anar al garatge on té el cotxe amb la seva parella
» “No volia baixar sola en un lloc fosc en un moment amb els carrers buits”, afirma Sabina Bofill

Sabina Bofill és veïna de l’Esquerra de l’Eixample. Foto cedida

Albert Ribas
ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

Xarxa de Suport Mutu | Polèmica amb el Districte
La Xarxa de Suport del barri ha denunciat que el Districte no permet a l’Espai

Associació Lola Anglada repartir, des del seu local, els aliments que aquests
dies està recollint per tal d’ajudar les famílies més necessitades del barri.
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4El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha acti-
vat un pla de xoc per fer front a
les conseqüències laborals i so-
cials de la crisi sanitària de la Co-
vid-19 i l’Estat d’Alarma, amb
una dotació de 59,29 milions
d’euros.

El Pla de xoc per a l’ocupació:
persones, empreses i territoris pre-
veu un conjunt de mesures que
estan dirigides a donar suport a
les persones treballadores que
s’han vist afectades econòmi-
cament i als col·lectius en major
situació de risc; a les persones
treballadores autònomes i a les
petites empreses perquè re-
prenguin l’activitat i mantin-
guin la capacitat productiva i els
llocs de treball; i a les adminis-
tracions locals perquè planifi-
quin estratègicament la reacti-
vació econòmica a partir de l’a-
nàlisi de les necessitats del seu
territori i de la concertació social
i territorial.

En total, es preveu benefi-
ciar 1.500 empreses i 4.300
persones de manera directa, a
més dels milers de persones
treballadores que es benefi-
ciaran de manera indirecta a
través del suport a les empre-
ses per a la creació i manteni-

ment de llocs de treball. El pla
també suposa donar suport a
tot el territori mitjançant ajun-
taments i consells comarcals, i
línies de suport a cooperatives
i entitats de l’economia social,
el tercer sector, autònoms i mi-
croempreses.

Amb aquest pla, el Depar-
tament activa de manera ur-
gent entre maig i juny sis línies
de polítiques d’ocupació crea-

des de manera específica –o
reforçades, com és el cas de
les mesures de suport a les per-
sones treballadores autòno-
mes– per donar resposta a l’es-
cenari sociolaboral post-Covid.
La informació sobre les mesures

es pot trobar al web treballia-
ferssocials.gencat.cat.

A més de les mesures d’a-
quest pla de xoc urgent, el De-
partament està treballant al Con-
sell de Direcció del SOC altres
convocatòries pròpies del servei
d’ocupació i també agilitant lí-
nies de suport sociolaboral a
col·lectius específics, com ara
persones amb discapacitats i
persones en situació de risc d’ex-
clusió social, que s’obriran prò-
ximament.

En les darreres setmanes, el
Departament també ha posat
en marxa dos ajuts extraordina-
ris per a persones treballadores
afectades econòmicament per
la crisi de la Covid-19 i l’Estat d’A-
larma. En primer lloc, s’han des-
tinat 7,5 milions d’euros a un
ajut de fins a 2.000 euros per a
persones treballadores autòno-
mes. I en segon lloc, 20 milions
d’euros per a un ajut d’urgència
de 200 euros per a persones tre-
balladores amb càrregues fami-
liars que han vist reduïts dràsti-
cament els seus ingressos (afec-
tats per ERTO, autònoms, treba-
lladors fixos discontinus o amb
contractes temporals extingits i
que encara no han cobrat la pres-
tació d’atur o cessament).

Pla de xoc de 59 milions 
d’euros per a l’ocupació

» El Departament de Treball activa ajuts per fer front a la crisi derivada del coronavirus
» Les ajudes van destinades a ajuntaments, treballadors, petites empreses i autònoms

4Suport a ajuntaments i con-
sells comarcals:
• Pressupost: 6,75 milions d’eu-
ros.
• Destinataris: Ajuntaments de
més de 50.000 habitants, així
com tots els consells comarcals
per garantir que aquesta me-
sura arriba a tot el territori.
• Es finança la contractació de
personal tècnic per un període
de 12 mesos per a la coordina-
ció de l’elaboració del pla de re-
activació socioeconòmica, po-
sada en marxa i seguiment.

4Suport a la contractació de
persones aturades:
• Pressupost: 15 milions d’euros.
• Destinataris: Entitats locals
perquè contractin 1.120 perso-
nes amb contractes de 9 mesos
a jornada completa.
• Línia extraordinària i urgent
del programa “Treball i formació”
del SOC. Inclou una línia dirigi-
da a persones inscrites com a
demandants d’ocupació a par-
tir del 16 de març de 2020, i una
altra dirigida a persones en risc
de caure en situació d'atur de
llarga durada.

4Suport a les persones tre-
balladores autònomes:
Consolida’t:
• Pressupost: 1,04 milions d’euros.
• Destinataris: 1.000 persones
treballadores autònomes.
Garantia juvenil:
• Pressupost: 12 milions d’euros.
• Destinataris: 2.200 persones joves.

4Suport al manteniment dels
llocs de treball:
• Pressupost: 5 milions d’euros.
• Destinataris: 1.100 microem-
preses que tinguin contractades
fins a deu persones treballado-
res i que hagin mantingut la
plantilla.
• Ajut del 50% del salari mínim
interprofessional per a un màxim
de tres persones treballadores i
durant sis mesos, o la part pro-
porcional equivalent en el cas de
contractes a jornada parcial.

4Suport a microempreses,
autònoms/es, cooperatives i
economia social:
• Pressupost: 5,5 milions d’euros.
• Destinataris: 250 projectes.
• Mesures per a l’impuls de pro-
jectes de transformació digital
i de nous models de negoci i ac-
tivitat econòmica amb l’objectiu
del manteniment de l’ocupa-
ció i la millora de l’ocupabilitat.

4Suport a empreses socials i
cooperatives:
• Pressupost: 14 milions d’euros.
• Destinataris: 170 empreses so-
cials i cooperatives.
• Línia complementària a les ja
existents, creada en el marc de
la crisi de la Covid-19, per oferir
préstecs a empreses de l'eco-
nomia social, cooperatives i ter-
cer sector.

Mesures del pla de xoc

A més del pla de xoc,
Treball també ha 

posat en marxa dos
ajuts extraordinaris
per a treballadors
afectats per la crisi

de la Covid-19

treballiaferssocials.gencat.cat

MÉS INFO AL WEB

Dos treballadors degudament protegits amb mascareta i guants. Fotos: ACN

Pàgines especials
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Sant Antoni

COMERÇ4A Sant Antoni, una
primavera sense la ruta de ta-
pes Tapantoni no és el mateix.
I és que des de fa anys aques-
ta ruta gastronòmica s’ha con-
vertit en un emblema del barri.
Ara, si el món no s’hagués girat
com un mitjó per culpa de la
pandèmia del coronavirus, es-
taria a punt de començar una
nova edició del Tapantoni, que
durant dues setmanes faria
que un bon grapat de bars i res-
taurants del barri oferissin di-
ferents ofertes amb una gran
varietat de tapes i menús.

De tot en plegat en parla
Enric Bernaus, el president
de Sant Antoni Comerç. “Es-
tem lligats per la situació ac-
tual i lògicament l’edició s’ha
suspès. Estem intentant bus-
car alguna alternativa però de
moment encara no tenim cap
data”, afirma Bernaus. El pre-
sident de Sant Antoni Comerç
afegeix que de moment cal
veure com serà la desescalada

i com anirà la reobertura dels
baris i restaurants, que en el
cas de Barcelona encara triga-
rà uns dies.

“ESTEM ANGOIXATS”
Més enllà del Tapantoni, la si-
tuació de les botigues de barri,
com passa a tota la ciutat, és
molt delicada. Preguntat sobre
quin diagnòstic fa de la situa-
ció, Bernaus respon que “fa-
tal”. “Estem tots angoixats. El

comerç dóna vida i ara, quan
surts de casa i no veus gent al
carrer...”, afegeix aquest co-
merciant. En el seu cas té una
botiga, Confeccions Bernaus,
al carrer Manso, dedicada a la

venda de roba per a la llar, que
té un segon espai als Encants
del mercat de Sant Antoni.
“La del carrer Manso fa 65
anys que és oberta, era dels
meus pares. I la dels Encants
fa 25 anys que la tenim. En
una hi sóc jo i en l’altra la
meva dona”, explica.

Ara tot es veu força negre
però des de Sant Antoni Co-
merç tenen clar que ben aviat
hauran de posar en marxa cam-
panyes i actes per promocionar
el comerç del barri. De fet, ex-
plica Bernaus, ja fa dies que hi
estan rumiant. “No es podran
fer fires i coses que suposin

aglomeracions però ja tenim al-
guna idea”,  diu.

Més enllà de tot plegat, Ber-
naus explica que ell i els co-
merciants amb qui ha parlat te-
nen moltes ganes de tornar a la
normalitat. “Les coses seran
complicades i hi ha molta in-
certesa. Tocarà remar”, afirma.

Unaprimavera sense tapes
» L’emblemàtica ruta de tapes Tapantoni, una altra de les víctimes de la pandèmia del coronavirus
» Des de Sant Antoni Comerç expliquen que entre els botiguers hi ha molta incertesa i preocupació

L’edició de primavera del Tapantoni s’ha hagut de suspendre a causa del coronavirus. Fotos: Tapantoni

Autònoms | L’ajuda de 300 euros, a partir del 20 de maig
L’ajuda de 300 euros que l’Ajuntament va anunciar per als autònoms, a causa de la cri-
si del coronavirus, es podrà demanar a partir del pròxim 20 de maig. Hi poden accedir
els autònoms que hagin patit un 75% o més de caiguda de la facturació del seu negoci.

Des de Sant Antoni
Comerç ja estan
pensant en les noves
dates per fer la ruta
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Aturat l’enderroc del mural
d’una antiga benzinera

PATRIMONI4L’antic mural pu-
blicitari que l’enderroc d’una
benzinera del barri va deixar al
descobert es va començar a re-
tirar divendres passat. Ara, tal
com ha informat el diari Tot
Barcelona, s’ha sabut que el
mateix divendres l’Ajuntament
va trucar a la propietat perquè
aturés la seva retirada. El mu-
ral està situat al carrer Pro-
vença, a la cruïlla de Girona
amb Diagonal, on hi havia la
benzinera.

L’avís de l’Ajuntament va
arribar després que l’empresa

encarregada de buidar el solar
havia començat a trencar part
de l’obra. De fet, tal com expli-
ca el Tot Barcelona, un terç del
mural ja ha estat arrencat i no
es podrà recuperar. Tot i això,
encara hi haurà marge perquè
els especialistes en patrimoni
del consistori puguin analitzar
quin valor té l’obra.

La propietat del solar té in-
tenció de fer pisos després que
la benzinera tanqués el juliol de
l’any passat. Es tracta d’una
ubicació molt valuosa per cons-
truir-hi un nou bloc.

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
va posar en marxa el 4 de maig
diverses obres per ampliar l’es-
pai de la ciutat destinat als via-
nants i a les bicicletes, coincidint
amb l’inici del desconfinament.
Si bé moltes d’aquestes actua-
cions s’han fet al districte, Ei-
xample Respira creu que no n’hi
ha prou: “Són bones mesures,
però són continuistes (algunes ja
estaven previstes) i insuficients
per a la zona més poblada de la
ciutat”, ha dit el portaveu de l’en-
titat, Guille López, a Línia Ei-
xample.

Per això, la plataforma veïnal
demana accions més ambicioses,
entre les quals destaca l’obertu-
ra del carrer Aragó als vianants
tots els diumenges i festius. En
el darrer plenari, membres de
l’entitat van preguntar al regidor
Jordi Martí sobre aquesta pro-
posta i, segons diuen, només
van rebre una resposta: “Que
Eixample Respira ens deixi res-
pirar”. López també explica que
el conseller Francesc Magrinyà
va assegurar que primer cal con-

solidar el projecte ‘Obrim carrers’
un cop al mes. En aquest sentit,
López recorda que el primer cap
de setmana de mes, que va coin-
cidir amb el primer de la deses-
calada, no es va obrir el carrer
Aragó, de manera que tampoc es
va aplicar aquesta mesura.

Amb tot, el portaveu de la
plataforma lamenta que, des
que es permeten sortides per
passejar o fer esport, s’ha posat

encara més de manifest la man-
ca d’espais per a les persones que
pateix el districte. Per aquest
motiu, creu que ha arribat el mo-
ment del canvi: “Ara necessitem
espai per mantenir la distància
personal; per tant, toca apostar
per una mobilitat sostenible. Si
no ho fem ara, quan ho farem?”,
es pregunta López, que considera
que caldria obrir als vianants “un
de cada tres carrers”.

Eixample Respira veu insuficients les obres de Colau. Foto: Laura Fíguls/ACN

Eixample Respira: “Toca apostar
per una mobilitat sostenible”

Cultura | La Festa d’Arquitectura de l’Eixample, online
El videomuntatge creat per l’arquitecte i coreògraf Toni Mira, Ballo al balcó, es

va estrenar divendres passat en el marc de la Festa d’Arquitectura de l’Eixample.
Quan acabi el confinament, el vídeo es projectarà a la façana del Taller Masriera.

La retirada del mural ha estat aturada. Foto: JxCat
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Sagrada Família

SOLIDARITAT4Que la crisi sa-
nitària del coronavirus ha vingut
de bracet amb una crisi econò-
mica és, a hores d’ara, un fet in-
negable. Com també ho és que,
en temps difícils, la solidaritat es
multiplica. Una prova d’això és
l’aliança que ha teixit la Xarxa de
Suport de Sagrada Família amb
el Sindicat d’Habitatge de l’Ei-
xample Dret, el Casal de Joves La
Dreixa i la Xarxa de Suport del
Fort Pienc. Els quatre movi-
ments veïnals han creat una co-
muna d’aliments que ha co-
mençat a caminar aquesta set-
mana amb l’objectiu d’arribar a
aquelles persones que s’han que-
dat sense ingressos i a les quals
“els serveis socials no els donen
cap solució”, tal com expliquen
des de l’organització.

Si diumenge l’alcaldessa Ada
Colau deia en una entrevista a La
Sexta que els serveis socials de la
ciutat estaven “a punt del col·lap-
se”, els impulsors de la comuna
d’aliments han pogut constatar

en primera persona que estan
desbordats. Segons ha dit a Línia
Eixample un membre de l’entitat
de Sagrada Família, Roger Ca-
sadesús, al principi de la pandè-
mia el Districte els va dir que de-
rivessin la gent que els demanés
ajuda als serveis socials. “Al cap
d’unes setmanes, les mateixes
persones tornaven a posar-se en
contacte amb nosaltres perquè no
havien rebut cap ajuda”, afegeix.

Davant d’això, totes quatre
entitats van començar a treballar
en la creació de la comuna d’ali-
ments, que ara ja compta amb
una trentena de voluntaris i uns
45 usuaris. Pel que fa al funcio-
nament, comerços i particulars
poden portar menjar a La Cruï-
lla, el Casal Independentista de
l’Eixample, els dimarts de cinc a
set de la tarda, i també poden fer
donacions econòmiques a un
compte bancari. Les entregues es
fan els dijous i els dissabtes al ma-
teix espai, seguint torns i totes les
mesures de seguretat necessàries.

REBRE I OFERIR AJUDA ALHORA
Una particularitat d’aquesta co-
muna d’aliments és que, en
molts casos, els usuaris són al-
hora voluntaris. Aquest mitjà
ha parlat amb dues noies de 20
i 26 anys (que no han volgut dir
el seu nom) que es troben en
aquesta situació. Totes dues
comparteixen pis de forma ac-

cidental des que la crisi va obli-
gar la més jove a marxar del lloc
on vivia i, aquest mes de maig, ja
no han pogut pagar el lloguer
perquè no tenen ingressos. Re-
coneixen que, més enllà de la “in-
certesa” que senten pels seus ca-
sos individuals, els preocupa
molt no poder atendre totes les
sol·licituds que els estan arribant.

“Hi ha gent que ha prioritzat pa-
gar el lloguer, gent a qui li fa ver-
gonya demanar ajuda i, fins i tot,
gent que ja s’ha quedat al carrer”,
comenten sobre el perfil dels
usuaris de la comuna d’aliments.
Sigui com sigui, tenen clar que la
finalitat de la iniciativa és “cobrir
totes les necessitats i arribar on
l’Estat no està arribant”, afirmen.

La crisi fa dies que és aquí
» Neix una xarxa veïnal per recaptar menjar als barris de Sagrada Família, la Dreta i el Fort Pienc
» De moment la iniciativa solidària compta amb uns 45 usuaris i una trentena de voluntaris

Els impulsors han detectat que els serveis socials estan desbordats i han creat una alternativa. Foto: ACN

Violència masclista | Les entitats demanen més recursos
Les entitats d’atenció a les víctimes de violència masclista, entre les quals hi ha Hèlia Do-

nes, han demanat a les administracions més suport, recursos i “mesures urgents” per poder
millorar la seva tasca ara que el confinament ha empitjorat la situació d’aquestes dones.
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El passat 25 d’abril, la Unitat Mi-
litar d’Emergències (UME) des-
infectava per segon cop la resi-
dència d’avis Fort Pienc, alhora
que començava una redistribució
dels usuaris per separar els casos
positius dels negatius de corona-
virus. Segons denuncien alguns
treballadors, amb qui Línia Ei-
xample ha parlat, la “mala orga-
nització” que hi havia hagut fins
aleshores –i que, diuen, encara im-
pera en el centre– hauria provo-
cat a hores d’ara 22 morts per Co-
vid-19 i més de quaranta contagis
entre els interns. 

Al principi de la crisi, el perso-
nal va rebre ordres de no fer ser-
vir mascareta “per tal de no alar-
mar els residents”, explica una
treballadora que prefereix no dir el
seu nom. Tant ella com altres
companys lamenten que, fins a l’1

d’abril, no es va autoritzar l’ús
d’Equips de Protecció Individual
(EPIs), i després es va fer “en con-
dicions de racionament”. Un altre
membre de la plantilla, que tam-
bé ha volgut mantenir l’anoni-
mat, detalla que han de “reutilitzar
els EPIs durant cinc o sis dies”. En
aquest context, assegura que hi ha
hagut almenys una desena de tre-
balladors infectats però que no se
sap la xifra exacta. Sigui com sigui,
Línia Eixample ha pogut parlar
amb un professional del centre que
està ingressat amb coronavirus i
amb una altra que ho ha estat du-
rant dues setmanes.

Precisament, aquesta manca
d’informació sobre l’impacte real
de la Covid-19 entre el personal
és fruit de “l’opacitat” que de-
nuncien els treballadors. En
aquest sentit, expliquen que els
dies 19 i 20 d’abril els van fer tests
PCR a ells i als residents, però que
“la gestora de la residència (Sacyr
Social) va prohibir donar la in-
formació tant a treballadors com

a familiars”, relaten. Si bé la
pressió de les famílies va acon-
seguir que, el dia 23, es comuni-
quessin els resultats dels interns,
els treballadors se n’han “anat as-
sabentant per altres vies”.

“IMPOTÈNCIA”
Malgrat les mesures que es van
prendre a finals del mes passat,
una de les treballadores veu amb

“impotència” com la residència
continua estant “mal organitza-
da”: “La sectorització s’està fent
malament”, afirma. I és que, se-
gons alguns membres del perso-
nal, sovint es veuen obligats a
anar a plantes “netes” de coro-
navirus després d’haver estat a la
planta dels contagiats. 

Amb tot, reconeixen que la si-
tuació els està afectant a nivell emo-

cional: “Hi ha hagut dies que, en
arribar a casa, m’he posat a plorar”,
diu una de les professionals. En la
mateixa línia, el seu company afe-
geix que “és realment dur veure els
avis morir”.

Aquest mitjà s’ha posat en
contacte amb la direcció del cen-
tre, que no ha volgut fer declara-
cions sobre les dades i informa-
cions denunciades pel personal.

A cegues contra el coronavirus
» Personal de la residència Fort Pienc diu que hi ha hagut almenys 22 morts i 40 contagis de Covid-19
» Alguns treballadors denuncien “opacitat” i “mala organització” per part de la direcció del centre

La Unitat Militar d’Emergències (UME) ha desinfectat dos cops les instal·lacions. Foto cedida

Anna Utiel
FORT PIENC

Festa Major | Suspesa l’edició d’enguany
La Festa Major del barri, que s’havia de celebrar entre els dies 4 i 14 de juny s’ha
suspès a causa de la pandèmia del coronavirus. Des de l’Associació de Veïns ex-

pliquen que no es buscarà nova data i que, per tant, aquest any no hi haurà festa.



La temporada 2019-20 ja és his-
tòria també per al futbol sala. Di-
mecres passat, després de mol-
tes setmanes d’incertesa i d’es-
peculacions, el CFS Eixample i
tots els equips de la Segona Di-
visió femenina (i d’altres cate-
gories) van conèixer per fi la re-
solució de la Federació Espa-
nyola de Futbol (RFEF): s’acaba
la lliga sense descensos i es ju-
garan els play-offs per pujar de
categoria (de Segona a Primera
i de Divisió d’Honor a Segona)
tan bon punt sigui possible des
del punt de vista sanitari.

Per al conjunt que entrena
Pep Antoni Roig, això significa la
tranquil·litat definitiva (l’equip
no tenia la salvació matemàtica,
ja que sumava només quatre
punts més que l’FSF César Au-
gusta, el tercer per la cua)  i dona
al tècnic la possibilitat de pensar
només en el curs que ve, reflexió

que va compartir amb Línia Ei-
xample fa unes setmanes.

Altres equips que també han
posat el punt final a la tempora-
da són el primer equip masculí,
segon a la Divisió d’Honor Ca-
talana (cal veure quina decisió
pren la Federació Catalana de
Futbol sobre els ascensos, ja que
esportivament els d’Ignasi Calaf
s’ho havien guanyat), i també l’a-
leví A (que seguirà a Primera) i

l’infantil A (que seguirà a Divisió
d’Honor), entre altres.

EL CAMPUS ES MANTÉ
En canvi, el que de moment ni
s’atura ni es cancel·la és el cam-
pus d’estiu que el club farà el ju-
liol amb la col·laboració dels ju-
gadors de l’Industrias Santa Co-
loma Albert Cardona i Uri San-
tos. Les dates previstes són entre
els dies 13 i 19 d’aquell mes.
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Esports
La notícia més esperada: 
el CB Roser seguirà a EBA

Divendres passat la
Federació Espanyo-
la de Bàsquet ho feia
oficial: la lliga EBA

de bàsquet 2019-20 també arri-
ba a la seva fi i el CB Roser se-
guirà jugant al quart nivell del
bàsquet espanyol masculí la tem-
porada que ve. D’aquesta mane-
ra, per primera vegada en la his-
tòria del club, se certifica la con-
tinuïtat en aquesta categoria.

“Després d'una temporada
plena de complicacions, l’equip
aconsegueix l'objectiu marcat a l’i-
nici de temporada, tot i que d’u-

na manera diferent de la que
ens hagués agradat”, va explicar
el tècnic roserenc, Juan Hereza,
en declaracions al perfil de Twit-
ter de l’entitat 48 hores després
de l’oficialitat de la notícia.

El Roser era el cuer del grup
C-B d’aquesta categoria amb 4
victòries i 17 derrotes en els 21
partits que s’havien disputat de la
lliga. Aconseguir la salvació, però,
no era cap disbarat, ja que el
play-out estava a només un
triomf de distància, mentre que
el JAC, el primer equip salvat, es-
tava a dues victòries dels vermells.

L’equip de Pep Antoni Roig tanca el curs en la desena posició. Foto: CFSE

Final de curs per al sènior
femení del CFS Eixample

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

Futbol sala | El Polaris presenta les equipacions de la 2020-21
Gairebé es poden comptar amb els dits de la mà els dies que fa que el curs 2019-20 ha
arribat a la seva fi, però divendres passat el Futsal Polaris ja va presentar, a les xarxes

socials, les equipacions de partit (i els xandalls d’entrenament) que usaran el vinent.
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Edicions Proa publicarà el pròxim 20 de
maig Sense el dolor no hauríem estimat,
una antologia de poemes de Joan Mar-
garit seleccionats per ell mateix. L’autor,
que acaba de fer 82 anys, hauria d’haver
recollit el Premi Cervantes 2019 el passat
23 d’abril, però la crisi del coronavirus li
ho va impedir. El que no s’ha aturat per
res ha estat l’estrena d’aquest nou llibre.

Viu en línia

Llibres

Sense el dolor no hauríem estimat
Joan Margarit

El Lliure ha posat en marxa la progra-
mació de ‘Lectures dramatitzades’, una ini-
ciativa que ofereix obres de nova creació
llegides per diferents artistes a través del
canal de YouTube del teatre. Els vídeos es
publiquen dijous a les vuit del vespre i es-
tan disponibles fins al diumenge de la
mateixa setmana. Cal pagar cinc euros
per tenir accés a l’enllaç de l’espectacle.

Teatre

Lectures dramatitzades
Teatre Lliure

En els últims anys, Bad Bunny s’ha con-
vertit en el rei de la música urbana llati-
na. El porto-riqueny ho ha tornat a de-
mostrar ara, en plena pandèmia global.
Només dos mesos i mig després de l’es-
trena del seu segon àlbum, YHLQMDLG,
ha publicat Las que no iban a salir, una re-
copilació de cançons descartades que ja
és número 1 a diverses plataformes.

Música

Álex Pina, conegut per ser el creador de
La casa de papel, estrena aquest mes de
maig una nova sèrie a Netflix: White Lines,
una coproducció entre Espanya i el Reg-
ne Unit. Vint anys després de la seva des-
aparició, el cos d’un DJ britànic apareix a
Eivissa. Això farà que la seva germana viat-
gi a l’illa i s’endinsi en la recerca del cas per
saber què va passar realment.

Pelis i sèries

White Lines
Álex Pina

Las que no iban a salir
Bad Bunny

MAC en línia
El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha creat el
cicle #MuseuEndins amb l’objectiu de donar a conèixer
el seu patrimoni i mantenir-se connectat amb el públic.
D’aquesta manera, el canal de YouTube del MAC s’ha
convertit en un museu virtual ple de vídeos breus fets
per investigadors. En la mateixa línia, el MAC també
ofereix la possibilitat de veure importants peces ar-
queològiques en 3D. D’altra banda, a través del seu

compte d’Instagram, el museu organitza debats amb
especialistes cada dijous de maig a les set de la tarda.

M A C A C O
Ser un cantant exitós

És conegut per cançons com ‘Moving’ o ‘Tengo’

Publicar una cançó dedicada als sanitaris
‘Sanadoras Voluntades’ també serveix per recaptar fons

Bona rebuda
Han elogiat la cançó i, sobretot, la iniciativa solidària

No t’ho perdis
Daniel Carbonell (Barcelona, 1972), conegut artística-
ment amb el nom de Macaco, va començar de molt

jove a cantar als carrers de la seva ciutat. Aviat va cre-
ar un projecte musical, batejat amb el seu sobrenom,

i es va fer popular gràcies a cançons on barrejava
rumba, reggae i funk, entre altres estils. Alguns dels

seus temes més coneguts són Moving, Tengo o Coinci-
dir, que sumen un gran nombre de reproduccions a
YouTube. La música de Macaco sempre s’ha caracte-
ritzat per l’esperit reivindicatiu i, amb l’emergència
sanitària actual, ha volgut retre un homenatge al
personal sanitari publicant Sanadoras Volunta-
des. Tant els drets d’autor com tots els beneficis

que aconsegueixi la cançó es destinaran a
una investigació de l’Hospital del Mar per

combatre el coronavirus. 

Famosos
| Pulso de Fuego

Del 14 de maig al 15 de juny, el famós videojoc League of Legends viurà el Pul-
so de Fuego 2020, un esdeveniment amb noves missions i moltes sorpreses.

La fitxa
QUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...
QUÈ HA FET?
A LES XARXES...



| 14

Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

HORARIS

És recomanable fer exercici en algun moment 
del dia, preferiblement no més tard de les 19 h

SOPAR LLEUGER

ACTIVITAT FÍSICA

RELAXACIÓ

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

i BENESTAR

La nostra vida quotidiana (la que teníem fins fa dos me-
sos) ha quedat completament alterada amb el confina-
ment. Per això no és d’estranyar que, tal com alerten els

experts, aquesta situació tingui un impacte en el nostre des-
cans, provocant problemes com l’insomni o els malsons.
Els canvis en la rutina i la preocupació per la pandèmia i

per si aquesta afecta el nostre entorn són alguns dels factors
que poden derivar en dificultats a l’hora de dormir. Per sort, hi
ha una sèrie de consells que podem seguir per evitar o, com a
mínim, reduir aquestes conseqüències del confinament.
En primer lloc, cal mantenir uns horaris saludables: evitar

dormir durant el dia (les migdiades, de 20 minuts), llevar-nos i
anar a dormir cada dia a les mateixes hores, fer els àpats quan
toca, etc. És important, també, fer activitat física en algun mo-
ment, preferiblement no més tard de les set de la tarda. Pel
que fa al sopar, no ha de ser gaire abundant i han de passar al-
menys dues hores entre aquest àpat i el moment d’anar a dor-
mir. En aquest interval, es recomana allunyar-se de les panta-
lles i mirar de desconnectar de la feina i l’actualitat informativa.

Dormir bé durant la quarantena

Cal evitar dormir durant el dia, llevar-nos i anar a dormir 
sempre a la mateixa hora, fer els àpats quan toca, etc.

Les claus

S’ha de fer un sopar no gaire abundant i deixar 
que passin dues hores fins al moment de dormir

Entre el sopar i l’hora d’anar a dormir, cal allunyar-se 
de les pantalles i desconnectar de la feina i l’actualitat



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com
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