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“Queda’t a casa”. Aquesta ha
estat la consigna més repetida
des que es va decretar l’estat d’a-
larma. En els més de dos mesos
que han passat des d’aleshores,
la ciutadania ha tingut clar que
confinar-se era el més respon-
sable que es podia fer en plena
pandèmia. Però com et confines
quan no tens casa? 
Això es devien preguntar a l’i-

nici de la crisi les 221 persones
que han hagut de dormir al carrer
durant la quarantena a l’Eixam-
ple, segons les dades de la Fun-
dació Arrels. La nit del 14 de
maig, l’entitat va fer un recomp-
te que va revelar que, al conjunt
de la ciutat, hi ha 1.239 persones

en aquesta situació. Es tracta
d’una xifra que supera les 1.195
detectades en l’anterior recomp-
te, que data del juny de l’any pas-
sat, i que contrasta amb els nú-
meros que ofereix l’Ajuntament.
Segons la regidora de Salut, En-
velliment i Cures, Gemma Tara-
fa, el mes d’abril es van compta-
bilitzar 908 persones sense llar a
Barcelona, gairebé 200 menys
que el mes de novembre.
Més enllà de les xifres, hi ha

altres aspectes en què el consis-
tori i Arrels tampoc coincideixen.
El director de la fundació, Ferran
Busquets, creu que l’alternativa
que ha ofert l’Ajuntament a les
persones sense llar durant l’es-
tat d’alarma no ha estat la més
encertada. “Valorem l’esforç”,
diu, però assegura que, en comp-
tes d’obrir “un espai molt gran
per a molta gent”(la Fira de Bar-

celona), hauria funcionat mi-
llor habilitar “diversos espais
més petits”. De fet, la por al
contagi i el sorgiment de con-
flictes arran de la convivència
forçada entre molta gent van
fer que alguns usuaris marxessin
de la Fira o directament no hi
volguessin entrar. 
La responsable d’acollida

d’Arrels, Marta Maynou, la-
menta que sovint es critiqui
aquesta decisió i recorda que “un
palau de fires no és una casa” i
que “no tots els recursos són và-
lids per a tothom”. En aquest
sentit, hi ha detalls que compli-
quen encara més la situació,
com ara que una de les normes
de la Fira sigui no beure alcohol
i que molts sensesostre siguin al-
cohòlics. Amb tot, Busquets con-
sidera que qui s’ha acabat con-
finant en aquests espais ha estat

“gent que estava a punt de que-
dar-se al carrer per la crisi del co-
ronavirus”. És per això que una
de les preocupacions d’Arrels
ara que comença la desescalada
és que augmenti el sensellarisme
un cop tanquin tots els espais
provisionals.

DOBLEMENT AÏLLATS
En un temps en què la ciutat ha
estat més deserta que mai, l’aï-
llament que pateixen les perso-
nes sense sostre habitualment
s’ha accentuat. Per exemple, han
vist com el confinament feia re-
duir el suport veïnal o feia des-
aparèixer la sensació de protec-
ció que transmeten els carrers
quan són plens, un problema
que va empitjorar el mes passat
amb els crims que es van come-
tre al districte.
Tot plegat ha tingut un im-

pacte emocional en els usuaris
que atén Arrels. “Són persones
que ja estaven en situació d’ex-
clusió social greu i, ara, per evi-
tar contagis de Covid-19, cal jus-
tament més distància social i
física”, assenyala Maynou. Per
aquest motiu, deixant de banda
les necessitats bàsiques, un dels
problemes que més els afecta és
la soledat. “Es troben que reben
encara menys atenció i afecte de
les persones”, lamenta Maynou.
Davant d’aquesta realitat, la

responsable d’acollida de la fun-
dació creu que cal trencar l’aï-
llament dels sensesostre i “re-
tornar-los el reconeixement com
a persones”. Una tasca que no
serà fàcil: “Quan les necessitats
bàsiques no estan cobertes, és
més difícil anar més enllà i fer
front a mancances que també
són molt importants”, conclou.

El confinamentdelsaïllats

Anna Utiel
EIXAMPLE

600 voluntaris van participar en el recompte de la Fundació Arrels el 14 de maig. Fotos: Arrels

» La Fundació Arrels alerta que 221 persones dormen al carrer durant l’estat d’alarma a l’Eixample
» La quarantena ha incrementat la soledat d’aquest col·lectiu: “Reben encara menys atenció i afecte”
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La lupa

per Francesc Reina

Veus trencades 

Els darrers que van sortir de la crisi de
2008 han estat els primers a patir l’actual
i, tal com va passar llavors, tornen a to-
car fons els qui mai van pensar que ne-
cessitarien ajuda. Les crisis afecten per de-
sigual, retiren d’un buf els hu-
mils. El virus de la pobresa as-
salta una infància sense ter-
rasses ni ordinadors, és hos-
til perquè desempara i apar-
ta. La condició indigent d’a-
questes lletres està basada en
fets reals, obre buits per ob-
servar l’infern, ara que tant està de moda
la vulnerabilitat. Hi ha qui té una relació
mínima amb la realitat, on la nit no s’a-
caba, són illes abandonades. Alguns,
embrutits de vi groller per oblidar il·lu-
sions; altres, bruts d’amor, plens de fan-
tasies i malsons que encenen la sang, s’a-
gafen als contes, cançons i llàgrimes.

Amagats al fons de la fila, artistes
d’un teatre sargit; no ho són per volun-
tat pròpia, desconeixen la satisfacció per-
què no la troben. Veus fracturades que
fan grinyolar la Justícia amb els seus ofi-

cis trastornats. Els salva una mica de re-
construcció en les seves memòries tren-
cades. Pot ser que José Antonio torni al
pis tutelat, que el Manuel demostri que
no el va segellar perquè estava deprimit.
Tant de bo que a Miguel li arribi, per fi,
la renda; que en Carlos vulgui anar a la
revisió mèdica; que bo que Alina deixi

de visitar homes i el Francisco es quedi
a la Clínica Mental. Que bo seria que
l’Antonio tornés a recordar el seu nom,
quina alegria que el Paco pogués sufo-
car l’angoixa de les males mares.

Deia en Borges a Història
de la Infàmia que criden
més l’atenció els perdedors:
“La caiguda o el pecat són mi-
llor ocasió que la virtut”.
Els últims seran els pri-

mers, comentà el papa Fran-
cesc a uns esportistes: ser

cuer, deia, és veure la bellesa en les coses
més petites, tractar d’acceptar els límits
amb serenitat, tenir clar cap a on ens por-
ta l’esforç. Jugar net, ser correctes i lle-
ials, i tenir gran respecte per l’adversari
és el triomf de la humilitat sobre el
triomfalisme del mal, que només busca
la visibilitat mediàtica. Amén.

El virus de la pobresa assalta una infància
sense terrasses ni ordinadors, és hostil 

perquè desempara i aparta

El cas d’abusos sexuals
de l’Aula de Teatre de

Lleida evidencia nova-
ment la necessitat d’allargar el termi-
ni de prescripció d’aquests delictes. Les
entitats que treballen amb les víctimes
fa temps que demanen una llei per
aconseguir-ho i evitar la impunitat
dels depredadors sexuals.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A mi m’agrada moltís-
sim aquesta facilitat per

a cancel·lar artistes i es-
criptors per masclistes que us im-
pregna d’una personalitat pulcríssi-
ma, però als vostres amigots els rieu les
gracietes perquè “he he, ho diu de
broma, ell és aixís”. Revisem-nos primer
en una ràtio de 10 km.

Aquí la veu de l’expe-
riència després de dues

setmanes de fase 1: us he
de dir que és normal que els primers
dies veieu caos i aglomeracions per tot
arreu. És un efecte shock, per contrast.
Després ho anireu normalitzant. (Però
porteu mascareta i no us toqueu). (En-
tre vosaltres).

Cesen Pérez de los Co-
bos per escriure infor-

mes policials de ficció
que apunten a persones del govern es-
panyol. Va fer el mateix amb l’1 d’oc-
tubre i contra els Mossos d’Esquadra,
i amb el mateix objectiu: destruir per-
sones i institucions. En aquella ocasió
el van ascendir.

@gerardgomezf@_MariaCliment@abigailarmen @AlvaroMunyoz

Els semàfors

De Veí a Veí
L’ONG De Veí a Veí, del barri de Sant
Antoni, ha atès més de 3.000 persones
des que va començar la crisi del corona-
virus. L’entitat ofereix menjar i produc-
tes de primera necessitat als veïns que
es troben en situació de vulnerabilitat. 
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Marcos Yáñez
Aquest professor freelance que impar-
teix història de l’art al Centre Cívic Ate-
neu Fort Pienc ha deixat de rebre els in-
gressos corresponents a les classes, però
s’ha reinventat per continuar fent la seva

tasca a través de vídeos de Youtube. 
pàgina 11

Ajuntament
L’Ajuntament ha decidit tancar al trànsit

diverses zones de la ciutat, entre les
quals hi ha el passeig de Sant Joan, du-
rant els caps de setmana i dies festius del
període de desconfinament. L’objectiu
és facilitar la distància entre vianants. 

pàgina 9
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La construcció de la Casa
Milà –o la Pedrera, com se la
coneix popularment–va des-

pertar molt interès entre els barce-
lonins i els mitjans de comunicació
per ser una casa molt especial sen-
se cap connotació habitual en la res-
ta d’edificis convencionals aixecats
a l’Eixample fins aleshores. Antoni
Gaudí i els seus deixebles anaven
dissenyant i construint bona part de
la Barcelona del 1900, en què el Pas-
seig de Gràcia era l'avinguda més
important de la ciutat, on es van ai-
xecar edificis emblemàtics i es van
instal·lar els millors teatres, cinemes,
botigues, restaurants i cafeteries
de la capital de Catalunya.

El 1905, Pere Milà i Roser Segi-
mon contrauen matrimoni i, atrets

per la fama del Passeig de Gràcia,
compren una torre amb jardí que
ocupa una superfície de 1.835 me-
tres quadrats i encarreguen al co-
negut arquitecte reusenc la cons-
trucció de la seva nova residència
amb la intenció d'ocupar el pis prin-
cipal i llogar la resta d'habitatges. Co-
mençava la història de la Casa Milà,
avui coneguda arreu del món i visi-
tada per milions de persones. Va ser
la darrera obra civil dissenyada per
Gaudí, feta entre el 1906 i el 1912.

La construcció de l'edifici va
ser complexa, amb problemes fi-
nancers i legals, i no va estar exemp-
ta de polèmica. Els cronistes de l’è-
poca explicaven que Antoni Gaudí
es preocupava de satisfer les ne-
cessitats de la construcció en el
dia a dia sense que ni els materials
ni la seva resistència obstaculitzes-
sin la seva llibertat d’acció en dirigir
l’obra. Anava canviant constant-
ment els seus projectes a mesura
que anava modelant l’esquelet i
l’aspecte exterior de la casa amb l’es-
tructura de columnes com una no-
vetat per aconseguir espais de
grans dimensions i molt lluminosos.

Aquest fet va representar que el
pressupost previst augmentés de
manera desmesurada alhora que
tampoc no respectava els regla-
ments municipals en matèria de
construcció d’edificis, la qual cosa
va representar que l’Ajuntament de-
clarés il·legal la construcció per
l’excessiu volum edificat. La part de
les golfes i el terrat excedien el mà-
xim permès i un dels pilars de la fa-
çana ocupava una part de la vore-
ra del Passeig de Gràcia. Hi va ha-
ver diverses inspeccions municipals
i quan Gaudí es va assabentar de la
darrera va deixar instruccions molt
precises als constructors: si feien ta-
llar la columna, posaria una placa en
què es llegís: “El tros de columna
que falta ha estat tallat per ordre de
l'Ajuntament”. 

Finalment, Gaudí va guanyar la
batalla i la Comissió Municipal de l’Ei-
xample va certificar que l’edifici tenia
caràcter monumental i no havia d'a-
justar-se estrictament a les orde-
nances municipals. Tot i això, els pro-
pietaris van haver de pagar una mul-
ta de 100.000 pessetes (que a l’èpo-
ca no era poca cosa) per legalitzar-la.

Durant la Guerra Civil espanyo-
la, la Pedrera va ser ocupada pel
PSUC i el seu secretari general,
Joan Comorera, es va instal·lar al pis
principal, que era l'habitatge dels
Milà. El 1940 Pere Milà va morir i el
1946, Roser Segimon, la seva dona,
va vendre l'immoble tot i que hi va
seguir vivint fins a la seva mort, el
1964. El 1969, la casa va ser decla-
rada Monument Històric-Artístic
Nacional i el 1984 la UNESCO la va
incloure dins el Patrimoni de la Hu-

manitat, juntament amb el Palau
Güell, el Parc Güell i la Cripta de la
Colònia Güell. El 1986 va ser ad-
quirida per una entitat bancària i el
1987 va ser oberta al públic. És un
dels llocs més concorreguts de la
ciutat, amb més d’un milió de visi-
tes cada any a l’edifici i a les expo-
sicions i activitats que s’hi fan, que
gestiona l’actual propietat, la Fun-
dació Catalunya La Pedrera.

Foto: Arxiu del Districte de Gràcia

En blanc i negre
| santi.capellera@comunicacio21.com

| perSanti Capellera

La Pedrera

Símbol del disseny de Gaudí 

La Pedrera pels volts del 1909
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Esquerra de l’Eixample

Els CDRs de l’Esquerra i 
Sant Antoni tornen als carrers
PROTESTES4Els Comitès de
Defensa de la República (CDRs)
de l’Esquerra de l’Eixample i
Sant Antoni s’han posat en mar-
xa de nou després de l’aturada
provocada pel coronavirus. De
moment, ja han fet dues ac-
cions al carrer per reivindicar els
“drets i llibertats” que conside-
ren que s’han vulnerat durant
l’estat d’alarma.
La primera mobilització es va

fer el dia 20 i va aplegar, amb
distància de seguretat, més de
300 persones a la Gran Via, se-
gons els organitzadors. Des d’a-

leshores, la voluntat dels CDRs
és repetir la mateixa acció cada
dimarts a les vuit del vespre per
protestar contra les “retallades
que han col·lapsat el sistema
social i sanitari”, els “abusos
policials” i les “ajudes a l’IBEX”.
Des de l’organització es con-

vida els participants a vestir de
negre i portar un dorsal amb le-
mes com “La vida abans que el
capital” o “Menys militars, més
metgesses”. També recorden
que cal mantenir la distància de
dos metres entre manifestants
i portar mascareta.

CULTURA4El desconfinament
continua avançant i comença a
arribar al sector de la cultura, un
dels que trigarà més a recuperar
la seva normalitat o, més ben dit,
a entrar en la nova normalitat.
En aquest sentit, les galeries
d’art van uns passos per enda-
vant respecte d’altres espais i al-
gunes ja han pogut reobrir-se al
públic. És el cas de la galeria
Contrast, ubicada al número
281 del carrer Consell de Cent,
que, des del dia 19, accepta un
màxim de quatre visitants alho-
ra, sempre amb cita prèvia i
amb mascareta i guants.
“De moment, estem concer-

tant una o dues cites diàries”, ex-
plica el director artístic de Con-
trast, Víctor Castañeda, que re-
coneix que el retorn a l’activitat
“està sent lent”. També admet
que, en general, les galeries d’art
no reben una gran quantitat de
públic, però que la pandèmia l’ha
reduït a zero durant dos mesos
i això ha fet “caure molt el nom-
bre de vendes”. A més, lamenta
que algunes activitats que acos-

tumaven a acollir –com ara in-
auguracions, concerts o xerra-
des– ja no es podran fer. 

NOVES OPORTUNITATS
Sigui com sigui, Castañeda tam-
bé destaca aspectes positius d’a-
questa situació, ja que conside-
ra que la crisi els ha permès ac-
celerar diversos canvis que te-
nien pendents. “En els últims

anys s’havien reduït les visites,
de manera que havíem de trobar
noves formes de comunicar-nos
amb el públic i els clients”, diu
Castañeda, que destaca el paper
de les xarxes socials o de les vi-
deoexposicions. Amb tot, afirma
que a Contrast no s’han plante-
jat aturar-se en cap moment: “El
món ha parat, però nosaltres no
podíem parar”, conclou. 

Contrast, una galeria d’art del barri, va reobrir el dia 19. Foto: Contrast

La nova normalitat a una galeria
d’art: límit de visites i cita prèvia

Educació | Nou retard en el trasllat de l’escola Entença
La reubicació provisional de l’escola Entença al recinte de la Model, que ha-
via de ser una realitat el pròxim setembre, haurà d’esperar almenys fins a 
Nadal pel retard que han patit les obres arran de la crisi del coronavirus.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

7 | 

líniaeixample.cat27 de maig del 2020



líniaeixample.cat 27 de maig del 2020

| 8

Sant Antoni

Els botiguers de Sant Antoni 
volen tornar amb força

COMERÇ4Sant Antoni Comerç
té clar que el comerç del barri ha
d’encarar la reobertura de les bo-
tigues amb molta energia per
combatre les dificultats actuals.
És per això que l’entitat va posar
en marxa la setmana passada la
campanya de reobertura del co-
merç del barri aprofitant el ves-
sant artístic d’un dels seus co-
merciants associats.
I és que aquest comerciant i

els seus col·laboradors han
aprofitat el tancament forçós

d’aquests dos últims mesos per
fer unes il·lustracions que re-
flecteixen imatges del comerç de
proximitat de Sant Antoni. Ara
les il·lustracions s’han conver-
tit en imants de nevera, que els
comerços començaran a repar-
tir entre la clientela a partir de
demà. Se n’han fet 10.000.
Des de Sant Antoni Comerç

celebren la reobertura dels co-
merços però també lamenten
que encara no puguin reobrir els
Encants i el Dominical del Llibre.

POLÈMICA4 “Hem atès més de
3.000 persones”. Això és el que
afirmen reiteradament els vo-
luntaris de l’ONG De Veí a Veí en
un vídeo que van publicar la set-
mana passada com a resposta a
una intervenció de la consellera
Carme Méndez, de Barcelona en
Comú, en el darrer plenari.
Des de l’entitat lamenten

que Méndez posés en dubte la xi-
fra d’atesos, mentre que la con-
sellera ha matisat, en declara-
cions a Línia Eixample, que es
tracta d’un malentès i que ella
feia referència a unes dades pre-
sentades per ERC. Tot i això, el
president de l’ONG, Rafa Mar-
tínez, ha explicat a aquest mitjà
que, precisament, ells van pre-
sentar el seu prec al plenari a tra-
vés d’ERC i que, per tant, com-
parteixen el que va dir aquest
grup. “Ens tracten de tontos”, ha
afegit Martínez sobre la justifi-
cació dels comuns.
Sigui com sigui, les queixes

de l’ONG van més enllà d’això.
Continuen demanant, com han
fet des del principi de la pandè-

mia, que el telèfon de Serveis So-
cials sigui gratuït, que s’obri l’o-
ficina de Serveis Socials de Sant
Antoni i que hi hagi “coordina-
ció i contacte directe amb una
treballadora social”. Per la seva
banda, els comuns recorden que
el telèfon és un fix i que les tru-
cades només tenen cost per als
mòbils amb targeta de prepaga-
ment, alhora que asseguren que
se n’està “estudiant” la gratuïtat.
També diuen que l’obertura d’o-

ficines segueix el procés de des-
escalada, que depèn de Salut, i
que hi ha hagut coordinació
amb les entitats del barri.
Però el president de De Veí a

Veí manté les seves crítiques a
Serveis Socials. “Els hem ofert
venir a veure les cues, però ells
no han trepitjat el territori”, ex-
plica Martínez, que considera
que la gestió de la crisi ha estat
“una vergonya” i que “s’han dei-
xat molta gent pel camí”.

Un voluntari de l’ONG rebent una donació. Foto: Twitter (@deveiaveiong)

De Veí a Veí lamenta que es posi
en dubte la xifra de 3.000 atesos

Tapantoni | Edició virtual en fomat concurs
Des de divendres passat i fins al 7 de juny està en marxa una nova edició de la ruta de ta-

pes Tapantoni, tot i que aquesta edició es fa de forma virtual. L’edició és un concurs
adreçat a tothom, on s’ha de presentar una proposta de tapa i penjar-la a Instagram.
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Dreta de l’Eixample

Caps de setmana sense
cotxes al passeig de Sant Joan
URBANISME4L’Ajuntament ha
decidit tancar al trànsit sis eixos
viaris de la ciutat, entre els quals
hi ha el passeig de Sant Joan, du-
rant els caps de setmana i els fes-
tius del període de desescalada.
L’objectiu d’aquesta mesura,

en funcionament des de dissab-
te passat, és facilitar que els via-
nants mantinguin la distància de
seguretat en algunes de les zones
més concorregudes, per tal d’e-
vitar un augment dels contagis
de coronavirus. En principi,
aquests talls a la circulació de ve-
hicles s’aplicaran fins a finals de

juny, però el consistori no des-
carta prorrogar-los si s’allarga el
desconfinament.
La restricció afecta, de dis-

sabte a les nou del matí a diu-
menge a les nou del vespre, els
eixos Pi i Margall-Passeig de
Sant Joan, Creu Coberta-Sants
i Fabra i Puig-Onze de Setembre,
així com la Via Laietana, l’avin-
guda Litoral, el carrer Gran de
Gràcia i els accessos a la mun-
tanya de Montjuïc. En total, són
347.100 metres quadrats de ca-
rrers i 376 hectàrees de mun-
tanya destinats a les persones.

HABITATGE4Una vuitantena de
veïns de la Dreta s’ha adherit a
la campanya Suspensió de Llo-
guers, impulsada el mes d’abril
per diverses entitats de tot l’Es-
tat. D’aquests, setanta estan fent
vaga de lloguer actualment.
Aquestes són les dades que han
arribat al Sindicat d’Habitatge de
l’Eixample Dret (SHED) a través
de la campanya, però des de
l’entitat matisen que al barri hi
ha més gent en la mateixa si-
tuació que no s’hi ha afegit.
Les setanta persones que es-

tan fent vaga de lloguer “són
afectades per ERTOs o acomia-
daments”, motiu pel qual no
poden fer front al pagament,
segons han explicat des del
SHED a Línia Eixample. D’altra
banda, comenten que “moltes fa-
mílies” que es van posar en con-
tacte amb ells a l’inici de la cri-
si han trobat algunes alternati-
ves, com “negociar un lloguer a
la baixa o acollir-se als micro-
crèdits” del govern espanyol.
Malgrat que, des de l’abril

fins ara, el moviment de la vaga

de lloguers ha anat perdent res-
sò mediàtic, des del SHED aler-
ten que la situació que s’ha vis-
cut al maig o la que es preveu de
cara al juny no són millors que
el panorama del principi de la
pandèmia. En aquest sentit, re-
corden que molta gent ha pogut
tirar endavant aquests mesos
“a base d’estalvis”, però que

aquests diners també comencen
a acabar-se.
Amb tot, membres del sin-

dicat comenten que la comuna
d’aliments –una iniciativa con-
junta amb el Fort Pienc i Sagra-
da Família– els està permetent
entrar en contacte amb més ca-
sos de persones que no poden as-
sumir el pagament del lloguer.

Es tracta d’afectats per ERTOs o acomiadaments. Foto: Sílvia Junyent/ACN

Almenys setanta veïns del barri
han deixat de pagar el lloguer

Protestes | Les concentracions arriben al barri
Diverses organitzacions del barri s’han afegit al moviment #RecuperemElsCa-
rrers, que porta per lema ‘La vida abans que el capital’ i que proposa fer con-
centracions cada dimarts. La primera es va fer ahir al passeig de Sant Joan.
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Salut sancionarà el centre
sociosanitari Hestia Palau

SALUT4El Departament de Sa-
lut obrirà un expedient sancio-
nador al centre sociosanitari
Hestia Palau per dos casos d’a-
tenció deficient a pacients que
van acabar morint i per manca
d’informació a les famílies, se-
gons va avançar TV3. A més,
s’estan estudiant uns altres sis
casos de la mateixa naturalesa.
Les vuit investigacions es

van posar en marxa arran de les
denúncies que els familiars van
fer arribar a la conselleria. Una
de les denunciants ha explicat a
la televisió pública que, quan el

seu pare va ingressar al centre,
“el seu estat vital estava perfec-
te”. Arran de la seva estada a
Hestia Palau, però, la seva salut
es va anar deteriorant fins que el
van traslladar a l’Hospital de
Sant Pau, on va donar positiu en
coronavirus i va morir.
També en declaracions a

TV3, la directora general del
Grup Hestia Alliance, Eva Lu-
que, ha negat la falta d’higiene
i d’atenció als malalts que de-
nuncien els familiars, tot i que
ha reconegut que han fallat en
la comunicació.

Aula Ambiental | El benefici de les cobertes verdes
L’Aula Ambiental de la Sagrada Família va organitzar ahir una xerrada virtual so-
bre els beneficis que les cobertes verdes poden aportar a les comunitats de veïns.
Les cobertes verdes són un model que aposta per una gestió energètica sostenible.

POLÈMICA4L’impulsor de la
Casa Cádiz, l’activista Lagarder
Danciu, ha estat expulsat de l’es-
pai fa pocs dies després que altres
residents d’aquesta casa ocupa-
da per a sensesostre l’hagin acu-
sat d’haver “abusat sexualment
de manera continuada” d’un
d’ells, segons han denunciat en
un comunicat que han fet públic
a Twitter. A més, tal com ha pu-
blicat la SER, una dona sense llar
ja va denunciar Danciu el passat
18 d’abril per robar-li el mòbil i,
davant del jutge, va dir que havia
estat víctima d’abusos.
L’activista, per la seva part, ho

ha negat tot, ha denunciat els
seus excompanys i ha assenyalat
“les addiccions (alcohol, porros,
cocaïna)” que, segons ell, “s’han
apoderat” de la casa. També as-
segura que ha estat ell qui ha pres
la “decisió de desconnectar com-
pletament del projecte”. Sigui
com sigui, els Mossos d’Esquadra
l’estan buscant, segons la SER.
Els actuals membres de la

Casa Cádiz, que donen suport a
la presumpta segona víctima,

van afirmar que s’emprendrien
“les mesures legals que la perso-
na agredida” cregués oportunes
i recorden que “les agressions i els
abusos no tenen cabuda dins del
projecte”. Danciu ha titllat de
“miserable” el fet que s’hagi uti-
litzat la seva “relació” amb el de-
nunciant per, a parer seu, atacar-
lo i fer-lo fora de la casa. “No soc
un violador ni he abusat sexual-
ment de ningú”, ha insistit l’acti-
vista en un comunicat.
Segons la versió de Danciu,

alguns residents haurien volgut

fer “boicot al projecte” actuant
d’esquena a qui fins ara el lide-
rava. Admet que la quarantena
li va passar factura i que es va
allunyar uns dies de la casa per
“desconnectar”. Un temps que,
considera, la resta va fer servir
per acabar expulsant-lo. 
Els integrants de la casa

diuen que han alertat d’aquest
cas per evitar “que hi hagi més
víctimes dels seus abusos”, al-
hora que asseguren que “el pro-
jecte segueix ben viu, dinàmic i
autogestionat”.

El projecte de la Casa Cádiz viu moments complicats. Foto: Casa Cádiz

Casa Cádiz acusa el seu impulsor
d’abús sexual i ell ho nega
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EDUCACIÓ4Els professors d’es-
coles, instituts i universitats han
hagut d’adaptar-se, per força, a
la docència virtual perquè els
alumnes poguessin continuar la
seva formació en temps de co-
ronavirus. Ha estat una tasca fa-
rragosa, però no han tingut una
altra opció. En canvi, els qui es
dediquen a impartir cursos que
se surten del circuit de l’ensen-
yament oficial s’han trobat en
una situació diferent. 
Marcos Yáñez, professor fre-

elance d’història de l’art al Cen-
tre Cívic Ateneu Fort Pienc i veí
del barri, ha deixat de rebre els
ingressos corresponents a les
seves classes i, per tant, podria
haver deixat de costat aquesta
tasca durant el confinament.
Però no ha estat així. Des del
principi, els alumnes li van fer sa-
ber que volien continuar apre-
nent a casa i, de fet, ell “trobava
a faltar fer classe”, reconeix.
Va començar fent una publi-

cació diària a Instagram (@la-

rocadesisifo) i a Facebook: se-
leccionava una obra d’art i en feia
una explicació “més personal i
més poètica”, diu, que les que
acostumava a fer a les classes.
Aquest mes de maig, però, ha
volgut fer un pas més i s’ha atre-
vit amb els vídeos de Youtube. El
dia 14 va publicar el primer, so-
bre art modern i avantguarda ar-
tística, i va seguir amb un sobre
Rafael, per després oferir una sè-
rie de quatre vídeos parlant de la
pintura impressionista. 
“Procuro que no siguin ni

massa tècnics ni massa impro-
visats”, explica sobre aquestes
peces d’uns cinc minuts de du-
rada. En aquest sentit, afegeix:
“Soc conscient de com és You-
tube; prefereixo fer quatre víde-
os de cinc minuts que no pas un
de vint”. De moment, els vídeos
estan tenint bona rebuda entre
els alumnes, que escriuen a Yá-
ñez per agrair-li que els faci i, fins
i tot, li donen idees. Tot i això, el
professor admet que aquest for-

mat no pot substituir les classes:
“Normalment dedicaria un tri-
mestre sencer a l’impressionis-
me, i ara l’he condensat en qua-
tre vídeos”, comenta.

“SOC UN ANIMAL D’ESCENARI”
Yáñez considera que, per a ell, el
confinament ha tingut tant as-

pectes negatius com positius.
Tot i que no nega la preocupació
òbvia pels ingressos, assenyala
que també és professor de filo-
sofia i de cinema i, com a tal,
agraeix haver pogut “veure mol-
tes pel·lícules i analitzar-les amb
deteniment”, cosa que no podia
fer amb “el ritme diari” d’abans. 

El que no perdona d’aquests
últims mesos és haver-se estat
lluny de les aules. “Soc un animal
d’escenari”, afirma. “Quan faig
classe, no sento que estigui tre-
ballant: sento que estic parlant
sobre coses que m’apassionen i
m’ho passo d’allò més bé”, con-
clou, convençut.

Unexemple de vocació
» Un professor ‘freelance’ que ha deixat de cobrar continua ensenyant a través de vídeos de Youtube

» Marcos Yáñez ensenya història de l’art al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc i és veí del barri

Aquests dies Yáñez ha fet de professor a través de Youtube i les xarxes socials. Foto cedida

Mercat de Pagès | Productes locals
El Mercat de Pagès va celebrar dissabte passat una nova edició a la plaça

d’André Malraux entre les 10 del matí i les dues del migdia. Aquest mercat
ofereix diferents productes de proximitat, com ara verdures o formatges.  



Des del dia 8 d’aquest mes, Juan
Hereza i tota la plantilla del sè-
nior masculí del CB Roser saben
que la lliga EBA no es tornarà a
posar en marxa i que el curs
2020-21 seguiran a la categoria.
L’entrenador reflexiona a Línia
Eixample sobre el trajecte més
recent del conjunt del Fort Pienc
i pensa també ja en els reptes que
presentarà el curs que ve.
“No ha estat una bona tem-

porada, això s’ha de reconèixer.
Crec que no es pot celebrar acon-
seguir la salvació així, et deixa
una mica fred, però sincera-
ment veia opcions clares d’a-
conseguir-la sobre la pista”,
apunta el tècnic.
Hereza creu que haver de

jugar els partits a Llars Mundet
(on l’equip només fa una sessió
d’entrenament a la setmana)

allunya el seu equip de l’afició i
de tots els joves de la base. “Crec
que és un aspecte que podria fer-
nos millorar, que es notés caliu
en els partits que juguem a casa,
cosa que seria un actiu per a no-
saltres”, valora. 
L’entrenador, però, també

diu que a la seva plantilla li ha
faltat “més equilibri i solidesa de-
fensiva, perquè talent ofensiu
n’hi havia”, cosa que serà un dels
punts a treballar de cara al prò-
xim projecte. En aquest sentit,
Hereza anuncia que el club ha lli-
gat la renovació de vuit dels
membres de la plantilla 2019-20
i tres fitxatges, mentre que està
a l’espera de tancar una altra
arribada per deixar la planifica-
ció esportiva del sènior resolta.
El que no està tant clar, en

canvi, és el dia i la forma en la
qual l’equip podrà tornar a tre-
ballar a pista. “Ara és la següent
gran cosa que falta per resoldre’s.
En principi, quan arribem a la
fase 2 els pavellons reobriran i

s’hauria de poder tornar a en-
trenar. Ens agradaria poder fer
treball de post temporada,
aquest any és més necessari que
mai. I durant l’estiu caldrà estar
més actiu que altres anys, tant fí-
sicament com tècnicament”. En
aquest sentit, Hereza considera
que “els mesos de l’estiu marca-
ran la diferència de cara a la tem-
porada que ve, es notarà molt qui
faci feina i qui no. Sis mesos sen-
se tocar una pilota serien una
barbaritat”, conclou l’entrenador

roserenc, que no ha perdut el
contacte virtual amb els seus.

ASCENSOS DE CATEGORIA
Les bones notícies per al club,
però, no es limiten en la conti-
nuïtat del primer equip masculí,
sinó que la bona feina de la base
s’ha saldat també amb dos as-
censos per als sèniors B i C fe-
menins del club. El filial roserenc
puja a Primera Catalana, de ma-
nera que la temporada que ve no-
més hi haurà una categoria de di-

ferència amb el primer equip,
cosa que facilitarà la possibilitat
que les jugadores puguin fer el
salt. Igualment, el sènior C tam-
bé puja un esglaó, de manera que
l’equip de Vila jugarà a Segona
Catalana en el curs 2020-21.
Els tres principals equips fe-

menins del club, doncs, estaran
en categories consecutives, fet
que ajudarà que el primer equip
pugui continuar nodrint-se del ta-
lent generat en els altres sèniors
i en les categories inferiors.

“Salvar-seaixí etdeixaunpèl fred”
» Juan Hereza fa el seu balanç de la temporada 2019-20 i ja apunta cap al nou curs del CB Roser

» Confirmat l’ascens de categoria de dos dels sèniors femenins del club a Primera i Segona Catalana 

El sènior masculí del conjunt del Fort Pienc seguirà a EBA. Fotos: CBR

Pau Arriaga
FORT PIENC

Conferència | Celebrada una xerrada sobre gestió de clubs
Dijous passat l’Oficina de l’Esport de Barcelona va celebrar una sessió online sobre la
gestió dels clubs. La conferència va centrar-se en l’escenari que les entitats esportives
han d’afrontar pel coronavirus i totes les derivades d’aquesta situació excepcional.
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El periodista Toni Garcia Ramon assegu-
ra que Mata a tus ídolos“no és un llibre d’a-
nècdotes”, sinó de relats i històries que te-
nen en comú una característica: són re-
als. L’autor vol mostrar com són en les dis-
tàncies curtes els grans actors i directors
de cinema de les últimes dues dècades.
I ho pot fer gràcies a vint anys d’entre-
vistes, xerrades i moltes experiències.

Llibres

Mata a tus ídolos
Toni Garcia Ramon

El teatre Tantarantana ha posat en mar-
xa Teatre del futur, una iniciativa que
pretén, precisament, salvar el futur de les
companyies i, alhora, ajudar la sala a ti-
rar endavant malgrat la crisi. Els espec-
tadors poden comprar, per 11 euros, una
entrada al “teatre del futur”, que després
podran bescanviar per una entrada a un
espectacle de la pròxima temporada.

Teatre

Teatre del futur
Tantarantana

La Ludwig Band, “el segon millor grup
d’Espolla”, com s’autodefineixen ells, està
a punt d’estrenar el seu segon disc: Al lí-
mit de la tonalitat. Aquest treball veurà la
llum el pròxim 5 de juny i, de moment,
el grup ja ha avançat dues de les cançons
que en formaran part: Cançó núm. 8
"Te’n recordes ?” i Marta. Totes dues han
creat expectació a les xarxes socials.

Música

Els fans de The Office estan d’enhorabo-
na. Steve Carell i Greg Daniels, dos dels ar-
tífexs d’una de les sèries còmiques més po-
pulars del segle XXI, han creat Space For-
ce, ja disponible a Netflix. Aquesta nova sè-
rie també està protagonitzada pel mateix
Carell i narra la història d’un grup de sol-
dats als qui encarreguen la creació d’una
nova secció de l’exèrcit, The Space Force.

Pelis i sèries

Space Force
Steve Carell i Greg Daniels

Al límit de la tonalitat
La Ludwig Band

We Are One
‘We Are One: A Global Film Festival’. Potser el nom sona
ambiciós, però el projecte encara ho és més. Els festivals
de cinema més importants del món, que han hagut de
cancel·lar les seves edicions d’enguany pel coronavirus,
han unit forces per crear un macrofestival virtual, pro-

gramat del 29 de maig al 7 de juny. Durant aquests deu
dies, YouTube serà la pantalla que projectarà pel·lícules,
curtmetratges, documentals i xerrades perquè tothom
en pugui gaudir des de casa. Hi participen els festivals

de Canes, Venècia o Sant Sebastià, entre d’altres.

Lara Díez (Lleida, 1985) és dramaturga i ac-
triu de teatre, televisió, cinema i locució. És
sòcia fundadora de les companyies teatrals

La Volcànica i Retret Teatre, on, a més d’actriu
i dramaturga, també fa de directora. Si bé és
una professional tot terreny, el gran públic la

coneix sobretot per les seves imitacions al
programa Polònia de TV3, entre les quals
destaca la d’Inés Arrimadas. L’any 2017 va

obtenir el premi Zapping 2017 a millor actriu
i, en els darrers anys, la seva carrera ha anat

en ascens. Ara, la barcelonina Sala Beckett ha
anunciat que Díez serà la seva autora resi-

dent per a la temporada 2020-2021. Aquest
anunci ha arribat poc després que la lleidata-

na publiqués un article al diari Ara parlant
sobre els abusos sexuals que es van produir
a l’Aula de Teatre de Lleida durant vint anys. 

L A R A  D Í E ZQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu i dramaturga
També és una de les imitadores del ‘Polònia’ de TV3

Famosos

És la nova autora resident de la Beckett
La sala barcelonina ha anunciat recentment aquesta elecció

Felicitacions a dojo
També aplaudeixen un article que ha escrit al diari Ara

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

|Minecraft Dungeons
Ja ha arribat una nova entrega d’un dels videojocs més populars dels úl-
tims anys. Minecraft Dungeons combina combats, aventures i molta acció.Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

VENTILACIÓ

Cal netejar sovint amb aigua i sabó les superfícies 
que acostumem a tocar més amb les mans

ESPAIS IMPORTANTS

AIGUA I SABÓ

DESINFECCIÓ

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

i NETEJA

Sentir-se a gust a casa no havia estat mai tan primordial
com en els últims mesos: amb el confinament, hem ba-
tut el rècord de temps sense sortir de les nostres quatre

parets. Ara, l’inici de la desescalada pot fer incrementar la pre-
ocupació perquè el coronavirus entri a casa nostra. Per evitar
que això passi, podem seguir una sèrie de recomanacions del
Departament de Salut i del Ministeri de Sanitat.

En realitat, es tracta d’intensificar les tasques de neteja
que ja fèiem normalment. En primer lloc, cal ventilar totes les
habitacions i espais de la casa, com a mínim, durant cinc mi-
nuts al dia (no, el virus no entrarà per la finestra). També és
important identificar quines són les superfícies que toquem
amb les mans amb més freqüència i netejar-les sovint amb ai-
gua i sabó. A més, Sanitat especifica que “les zones d’especial
interès de la casa són el lavabo i la cuina”.

Pel que fa a les desinfeccions, les autoritats detallen que
no són efectives si prèviament no s’ha fet una neteja conven-
cional. D’altra banda, recorden que cal desinfectar periòdica-
ment fregalls, baietes i altres elements que es facin servir en
aquestes tasques, ja que poden acumular gèrmens.

Llars netes en temps de Covid-19

És important ventilar totes les habitacions i espais 
de la casa, com a mínim, durant cinc minuts al dia

Les claus

Sanitat especifica que “les zones d’especial 
interès de la casa són el lavabo i la cuina”

Abans de desinfectar, cal una neteja convencional. 
S’han de desinfectar periòdicament fregalls, baietes...
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