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Carrers sense cotxes, aire net i,
fins i tot, el cant d’alguns ocells.
Aquesta ha estat la imatge de
Barcelona durant dos mesos,
però ha calgut una pandèmia de
terribles conseqüències i un con-
finament estricte de la població
per arribar-hi. Amb la fase 1 de
la desescalada, el primer bri de
normalitat que ha viscut la ciu-
tat, la contaminació ja ha tornat
a nivells d’abans de la crisi.

En aquest context, una quin-
zena d’entitats ha engegat la
campanya ‘Confinem els cotxes.
Recuperem la ciutat’, que ja
compta amb l’adhesió de més de
580 col·lectius i uns 7.300 par-
ticulars. Els impulsors d’aques-

ta iniciativa creuen que “ara és el
moment de canviar el model de
mobilitat, donant prioritat al
vianant, la bicicleta i el transport
públic”, tal com diu María Gar-
cía, portaveu de la Plataforma
per la Qualitat de l’Aire. 

Sobre les mesures que ha
pres l’Ajuntament en aquest sen-
tit –tallar el trànsit en sis eixos de
la ciutat els caps de setmana i
ampliar els carrils bici i bus–,
García les titlla de “tímides” i diu
que, en molts casos, “ja estaven
plantejades”. Per exemple, pel
que fa a l’increment del carril bici
en 21 quilòmetres, assenyala que
“encara no s’ha arribat als 300
quilòmetres que es van prome-
tre en el mandat anterior”. 

En la mateixa línia, Albert
Garcia, d’Amics de la Bici, diu
que “l’Ajuntament ha perdut
una gran oportunitat” per apos-

tar per la bicicleta. Considera que
s’hauria d’haver aprofitat l’ab-
sència de cotxes durant la qua-
rantena per fer-ho i lamenta
que ara, amb el retorn dels ve-
hicles, ha tornat la por als atro-
pellaments i, per tant, s’ha reduït
el nombre de ciclistes.

D’altra banda, la portaveu
de la Plataforma per la Qualitat
de l’Aire recorda que “el trans-
port públic és la columna verte-
bral de la mobilitat d’una ciutat”
i qüestiona el tractament que se
li ha donat aquests dies. “S’han
pres mesures de seguretat per
evitar contagis, però ha fallat la
comunicació per explicar-les a la
gent”, apunta. De fet, creu que
“s’ha incentivat l’ús del vehicle
privat” i tem que a partir d’ara hi
hagi encara més cotxes que
abans. “En realitat, és una qües-
tió de voluntat política”, conclou.

Vianant, bici i transport públic
» La campanya ‘Confinem els cotxes. Recuperem la vida’ aposta per canviar el model de mobilitat
» Uns 580 col·lectius i 7.300 persones s’han adherit a la iniciativa, creada per una quinzena d’entitats

Anna Utiel
BARCELONA

Durant dos mesos, aquesta ha estat la imatge dels carrers de Barcelona. Foto: Marc Lozano/Ajuntament

ECONOMIA4Mentre que les
entitats ecologistes veuen in-
suficients les mesures del con-
sistori per encarar el descon-
finament, Foment del Tre-
ball les critica per tot el con-
trari. “La política i normativa
de mobilitat de l’Ajuntament
de Barcelona constitueix un
obstacle per a la recuperació
econòmica”, afirma la patro-
nal en un manifest conjunt
amb Fepime Catalunya.

En el mateix text, Foment
del Treball critica que el go-
vern d’Ada Colau “basi es-
sencialment la mobilitat” en la
bicicleta, cosa que considera

“poc realista”. La patronal la-
menta que es deixi de banda
“el vehicle privat i compartit”,
que ha de tenir “un paper bà-
sic en la ciutat a conseqüència
dels requeriments i limita-
cions de la mobilitat per la Co-
vid-19”, sobretot tenint en
compte que “el transport pú-
blic s’enfronta a un risc de sa-
turació en veure’s obligat a
portar menys passatgers” per
garantir la distància personal.

Amb tot, el manifest de la
patronal assegura, contun-
dent, que “el que cal és més
seny, pragmatisme i sentit
comú, i menys oportunisme”.

L’altra cara de la moneda: 
la patronal demana “més seny”
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Salvar Madrid

Aquests dies passats, un grup d’inves-
tigadors de l’Institut de Física Inter-
disciplinària i Sistemes Complexos del
CSIC ha fet públic un informe amb una
conclusió contundent: el 76% de la
mortalitat durant el pic de la Covid-19
va tenir una relació directa amb la mo-
bilitat generada entre Madrid i les altres
províncies.

Es pot dir que, tenint en compte el
focus detectat a la capital i
les mesures (no) preses per
combatre’l, la propagació
de l’epidèmia cap a la resta
del territori va caure pel seu
propi pes. Durant aquells
dies previs al pic, la gent va
continuar tenint permís per
anar i tornar de Madrid, i d’aquesta ma-
nera el virus es va fer fort i infinit. Es va
crear, tal com en diuen els investigadors,
un efecte multillavor. I la pandèmia va
passar a ser incontrolable a Espanya.

Algú pot pensar que fer qualsevol crí-
tica ara és avantatgista, perquè ara se sa-
ben més coses del virus que abans, com
molt assenyadament apuntava l’altre dia
el ministre Salvador Illa. Però, en aquest

cas concret, la crítica està més que jus-
tificada. I no només la crítica, sinó
també la denúncia d’un sistema de
prioritats que ha acabat condemnant tot
un país.

Perquè llavors ja hi va haver moltes
veus científiques que van reclamar que
es tanqués Madrid. Llavors ja es comp-
tava amb prou dades i prou experièn-
cia global per preveure una tendència

que després s’ha confirmat. I, tot i això,
es va posar per davant de tot la força
moral de Madrid, la seva capitalitat i el
seu prestigi nacional i econòmic. El que
importava, per sobre de tot, era salvar
Madrid. Però no les seves persones, sinó
el concepte. El que significa Madrid per
a l’Estat.

I amb aquesta actitud incompren-
sible (o comprensible des d’un punt de

vista purament nacionalista i/o cen-
tralista) s’ha contribuït decisivament
a empitjorar la situació. ¿Per què se’n
parla tan poc, d’una decisió pèssima
que es pren deliberadament per mo-
tius ideològics i no científics? ¿Com pot
ser que estiguem tolerant -per enèsi-
ma vegada- que el govern de l’Estat
prioritzi sempre els seus símbols per
davant dels seus ciutadans? ¿Per què

ho vam deixar passar fa
mesos, per exemple, amb
les protestes post-sentèn-
cia, i ho estem deixant pas-
sar ara amb una terrible
emergència sanitària?

Em sorprèn tot el que
amb els anys hem arribat a

acceptar. I em fascina que hàgim ar-
ribat a acceptar-li també a un govern
pretesament progressista format per
PSOE i Podemos. Potser aquesta és la
nova normalitat que ens havien anun-
ciat: ser capaços d’assumir-ho i rela-
tivitzar-ho absolutament tot, fins i
tot la més vil de les polítiques, fins i tot
per part de qui prometia ser l’última
oportunitat per combatre-les.

El que importava era salvar Madrid, però
no les seves persones, sinó el concepte. 

El que significa Madrid per a l’Estat

Pregunta: Hi ha racis-
me a Lleida? Keita Bal-

dé, futbolista catalano-
senegalès del Mònaco, s’ha ofert a pa-
gar l’allotjament dels seus compatrio-
tes que estan al carrer. Hem parlat
amb totes les places hoteleres i edifi-
cis de la ciutat fent ofertes i quasi tots
han dit que NO! Racisme a Lleida?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Filtrar un “off the re-
cord” es quebrantar

una de las reglas de oro
del periodismo. Su efecto se extiende
como una ola expansiva para la pro-
fesión, socavando la confianza de nu-
estras fuentes. Necesitamos un código
deontológico común que penalice es-
tas prácticas con dureza.

@bcarrebravo

Si compares qualsevol
repressió amb la que

vas patir tu, i a més amb
condescendència, és que de ben segur
alguns altres n’havien patit més i pitjors
abans, i et recordaran que tu tampoc
hi eres. Qui hi ha sigut sempre no sol
ser tan arrogant ni es creu que tot co-
mençà amb ell.

George Floyd és la cin-
quena víctima mortal

de la policia de Minnea-
polis en els darrers dos anys. Només en
un dels cinc casos fins ara hi ha hagut
conseqüències penals: en el cas que el
policia era negre i la víctima blanca. En
la resta de víctimes negres: zero con-
seqüències.

@AlbertLloreta@Miquel_R@Nogay_13

David Escudé
El responsable d’Esports de l’Ajunta-

ment va confirmar la setmana passada
que la Cursa de la Mercè es manté (es
disputarà el 20 de setembre) i que un
mes més tard, com es va anunciar el

març, la ciutat celebrarà la seva Marató. 
pàgina 12

Els semàfors

Els Joves del Poblet
Durant els mesos de confinament, els
Joves del Poblet s’han centrat més que
mai en la solidaritat veïnal i han estat

els artífexs de la Xarxa de Suport de Sa-
grada Família, alhora que han mantin-

gut algunes opcions d’oci virtual. 
pàgina 10

Consorci de Salut
El Consorci de Salut de Barcelona (Ajun-
tament i CatSalut) treballa en “solucions

provisionals i definitives” per al CAP
Passeig de Sant Joan. El president del

Col·legi de Metges creu que el que abans
era una “prioritat” ara és una “urgència”.   

pàgina 11
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La imatge de la Monumental
durant els primers anys del
segle XXI quedava lluny de la

del 1914, quan es va inaugurar i la
van batejar com a El Sport, nom
que va durar poc perquè el 1916
la plaça ja va passar a dir-se La Mo-
numental. El canvi va coincidir
amb una transformació de la fa-
çana que abandonava l'estil mo-
dernista que li va donar l'arquitecte
Joaquim Raspall per un aspecte
més arabitzant pensat per Ignasi
Mas i Domènec Sugrañes. La com-
posició de l'edifici actual, doncs,
respon a l’aspecte que tenen la
majoria d'aquestes construccions,
tot i que encara s’hi denota la in-
fluència modernista perquè inclou
maó vist i ceràmica de l’època.

La fortuna de Roser Segi-
mon va fer possible que el seu
marit, Pere Milà (precursors i
propietaris de la Casa Milà), al-
cés el recinte taurí, que de se-
guida va tenir un gran èxit. Mal-
grat la fama que havia aconse-
guit, durant la Guerra Civil es-
panyola va anar perdent presti-
gi entre el món taurí i va acabar
sent un magatzem de ferralla.
Un cop acabada la guerra, Milà
va haver de remodelar-la perquè
a l'agost del 1939 s'hi pogués
tornar a torejar. El propietari no
va poder fruir massa temps més
de La Monumental, ja que va
morir el febrer del 1940. Sis anys
després, la seva vídua va vendre
La Pedrera a un grup immobiliari
i la plaça de braus a Pedro Bala-
ñá, l’empresa del qual, el Grup
Balañá, encara avui n’és la pro-
pietària. 

L’edificació està qualificada
com a equipament i catalogada
d'interès local. Malgrat que el
1977 La Monumental era l'úni-
ca plaça de bous de la ciutat, feia
anys que Balañá no només la

“llogava” per fer-hi corrides sinó
que havia ampliat el negoci i
també hi havia possibilitat la ce-
lebració de mítings polítics, con-
certs i espectacles de circ, entre
altres activitats, ja que amb la
creixent falta d’afició als toros a
Catalunya feia anys que només
omplia una petita part de les
més de 19.000 localitats d’afo-
rament. 

El dia 3 de juliol de 1965, un
grup de quatre joves músics an-
glesos, The Beatles, van omplir la
Monumental. Va ser un gran
èxit, tot i les pegues que va vo-
ler posar-hi el règim franquista.
La plaça va tenir una gran difu-
sió publicitària i se’n van veure
les imatges als mitjans de co-
municació de tot el món gràcies
a aquest concert dels quatre
genis de Liverpool. Les cròniques
d’aquells moments diuen que va
ser un gran espectacle, càlid i
amb un públic entregat, en una
plaça plena de gom a gom com
no s’havia vist mai en cap corri-
da de toros.

L'última cursa de braus s'hi

va celebrar el 25 de setembre
del 2011, durant la Festa Major
de Barcelona, tres mesos abans
de l'entrada en vigor de l'abo-
lició de les curses de braus a Ca-
talunya, acordada pel Parla-
ment de Catalunya. Va ser l'úl-
tima plaça de Barcelona on es

van celebrar curses de braus,
després de la desaparició de la
plaça d’El Torín, inaugurada el
1834 al barri de la Barceloneta
i tancada el 1923, i la plaça de
Las Arenas, inaugurada el 1900
a la Plaça d'Espanya i activa
fins al 1977. 

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

| perSanti Capellera

La Monumental

Punt final dels toros a Barcelona

Any 1914. Dones rentant roba al Rec Co
mtal,

que corria paral·lel a la Gran Via. 

La plaça al fons, encara en construcció. 
Foto: Enric H. March 
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Esquerra de l’Eixample

Les entitats de cultura popular
recorden que volen un local

EQUIPAMENTS4Les entitats de
cultura popular del barri fa
temps que demanen un local al
barri per tal de poder fer les se-
ves activitats en condicions dig-
nes. Fins a la setmana passada hi
havia la possibilitat d’adherir-se
a la proposta feta en el marc del
procés participatiu del Programa
d’Actuació Municipal (PAM)
2020-2023, que ara es troba en
la fase de valoració.

Tal com expliquen la colla
castellera dels Esquerdats, una
de les entitats que forma part de
la reivindicació, “les associa-

cions de cultura popular neces-
sitem i demanem un local on po-
der desenvolupar les seves acti-
vitats”. En aquest sentit, reivin-
diquen un espai que sigui prou
segur per als assajos, però tam-
bé que els permeti emmagatze-
mar material i fer reunions i
trobades socials.

Consideren que donar res-
posta a aquestes demandes en-
fortiria entitats com els diables
o els geganters, entre d’altres, la
feina de les quals ajuda a crear
“una xarxa social forta i de co-
munitat veïnal”, asseguren.

POLÈMICA4La fase 1 de la des-
escalada ha permès recuperar
una imatge que feia dos mesos
que no vèiem: la de les terrasses
de bars i restaurants en actiu, en-
cara que només sigui a un 50%
de la seva capacitat. 

Un dels restauradors que va
voler tornar a arrencar el dia 25
va ser la xef Ada Parellada, que
va muntar quatre taules a l’ex-
terior del restaurant Sempro-
niana, malgrat no tenir permís de
terrassa. “Estava en tràmit”, ma-
tisa, i assenyala la lentitud del
procés. Sigui com sigui, dos dies
després, la Guàrdia Urbana va re-
bre la queixa d’un veí, es va pre-
sentar a l’establiment i va fer des-
muntar la terrassa a mig servei. 

“Quatre taules és una ruïna,
no és rendible”, diu Parellada a
Línia Eixample, però admet que
va decidir muntar-les perquè
era “això o res” i estava “deses-
perada”. “Obrir una terrassa era
la manera de recuperar un cam-
brer i un cuiner, de comprar
cafè, refrescos... de tornar a estar
en moviment”, explica. Assegu-

ra que havia entès que l’Ajunta-
ment permetia muntar una te-
rrassa als locals que no en tenien
i lamenta que la Guàrdia Urba-
na “no fes una valoració” de la si-
tuació. “No hi havia soroll, ni con-
taminació lumínica ni ocupació
de la vorera, i tancàvem a les deu
de la nit”, afirma. “És veritat, no
teníem el permís, però és o no és
un moment excepcional?”, es
pregunta la xef, que qüestiona es-
lògans com ‘Ens en sortirem’ o
‘Barcelona té molt poder’.

Amb tot, Parellada se sent
“més trista que enfadada”. “Em

va doldre molt que un veí ens de-
nunciés”, diu. De fet, pensava que
els veïns estarien contents perquè
al carrer Rosselló, on hi ha el
Semproniana, “no hi ha cap te-
rrassa”. Ara, mentre espera que
la tramitació del permís s’acce-
leri, continua oferint menús a do-
micili. “No vull plorar, però sem-
blo un ase: tiro del carro i, de tant
en tant, fuetada”, afegeix. 

D’altra banda, fins la setma-
na passada, la xef va estar pre-
parant menús per a professionals
sanitaris, però recalca que no vol
“barrejar ni treure rèdit” d’això. 

La Guàrdia Urbana li va desmuntar la terrassa a mig servei. Foto: Semproniana

Ada Parellada: “Em va doldre
molt que un veí ens denunciés”

Escola Entença | Les famílies denuncien l’Ajuntament
Famílies de l’Escola Entença han posat en marxa la via judicial contra 

l’Ajuntament per la proximitat de l’escola, situada amb barracons de forma 
provisional al recinte de l’Escola Industrial, amb una subestació elèctrica. 



7 | 

líniaeixample.cat3 de juny del 2020

4La Generalitat ha posat en mar-
xa una sèrie d’ajuts per pal·liar les
afectacions econòmiques deri-
vades de la Covid-19. Són des-
comptes en el consum de la llar,
ajudes per als treballadors, ajudes
en l’economia familiar i en habi-
tatge i també destinades a em-
preses i autònoms. En tots els
casos, l’objectiu és ajudar els ciu-
tadans a alleugerir els efectes
econòmics de la crisi. 

AJUTS DE CONSUM
Pel que fa als ajuts en el consum,
el Govern ofereix descomptes
d’entre el 25 i el 40% en la factu-
ra de la llum. També es garantei-
xen descomptes en la factura de
l’aigua, de fins a la meitat per a to-
tes les llars, durant els mesos
d’abril i maig. I es dona una mo-
ratòria en el tall del telèfon i In-
ternet: durant l'estat d'alarma
les empreses de telecomunica-
cions no poden tallar el submi-
nistrament per impagament de
cap dels dos serveis.

AJUTS PER ALS TREBALLADORS
Respecte als treballadors, els ar-
tistes que formin part del Règim
General d’Artistes en espectacles
públics rebran una ajuda de 776
euros durant mig any. També hi
haurà una ajuda mensual per a les
treballadores de la llar que hagin
reduït la seva jornada a causa
del coronavirus o hagin perdut
tots els ingressos, sempre que
estiguessin donades d’alta d’a-
quest règim especial abans de
l'estat d'alarma. 

Els empleats afectats per un
ERTO, d’altra banda, no caldrà que
s’inscriguin a l’atur, i aquelles per-
sones que hagin acabat el seu
contracte temporal -de com a mí-
nim dos mesos de durada- durant
l’estat d’alarma rebran una pres-
tació puntual de 430 euros. Tam-
bé hi haurà ajuts per a aquelles
persones que han de cuidar d’un
familiar i, per tant, es vegin obli-
gades a reduir la seva jornada la-
boral. En aquest cas, caldrà de-
manar la prestació a l’empresa.

AJUTS PER A L’ECONOMIA 
PERSONAL I FAMILIAR
Sobre els ajuts en l'economia fa-
miliar, es podran ajornar els prés-
tecs i les targetes de crèdit durant
tres mesos, sempre que els in-
gressos hagin disminuït de forma
dràstica a conseqüència de la cri-
si sanitària. De la mateixa mane-
ra, s’allarga dos mesos el termini
per pagar l’impost sobre succes-
sions, a partir de la finalització de
l’estat d’alarma. Finalment, si se
sol·licita, una part dels plans de
pensions es pot reemborsar du-
rant el període de mig any.

AJUTS D’HABITATGE
La Generalitat de Catalunya, a tra-
vés de la Secretaria d’Hàbitat Urbà
i Territori, ha convocat una línia d’a-
juts al lloguer de l’habitatge ha-
bitual de 14,5 milions d’euros. Al-
guns dels requisits són: estar a l’a-
tur, haver patit un ERTO o una re-
tallada de sou per la Covid-19 o te-
nir un topall de renda familiar i un
lloguer no superior a 900 euros.

L’ajut es pot concedir per un mà-
xim de 6 mensualitats de la renda
de lloguer, des d’abril a setembre de
l’any 2020, i per un import màxim
mensual que varia -de 350 a 750 eu-
ros- segons la demarcació geogrà-
fica on s’ubica l’habitatge.

A més, els contractes de llo-
guer que acabin durant l’estat
d’alarma es podran allargar mig
any i amb les mateixes condi-
cions. També hi haurà una mora-
tòria de tres mesos en el pagament
de la hipoteca. 

MORATÒRIA DELS 
DESNONAMENTS
Mentre duri l’estat d’alarma, d’altra
banda, es podrà aturar un desno-
nament, sempre que es tracti de
persones vulnerables i sense al-
ternativa d'un altre habitatge.
També s’ajudarà amb el pagament
del lloguer a les persones grans i les
dones víctimes de violència mas-
clista. Així mateix, s’ajornarà el pa-
gament del lloguer dels pisos i
locals comercials del parc d’habi-

tatges públics de la Generalitat.
També s’oferiran microcrèdits al 0%
d'interès perquè petits propietaris
puguin pagar el lloguer.

AJUTS A EMPRESES 
I AUTÒNOMS
Per acabar, les empreses i els au-
tònoms també tindran els seus
propis ajuts, en funció del sector.
Podran rebre diferents subsidis,
subvencions i prestacions, amb
l’objectiu de mantenir tots els
llocs de treball, així com crèdits i
préstecs, i podran ajornar tributs
i el lloguer dels seus negocis.
També tindran descomptes sobre
la gestió dels residus. Podran
acollir-se, entre altres bonifica-
cions, a una reducció en el paga-
ment fraccionat de l'IRPF i de la
quota trimestral de l’IVA.

Ajuts contra el coronavirus
perquèningúquedienrere
» La Generalitat ofereix ajudes a particulars i empreses per alleugerir l’impacte econòmic de la Covid-19

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Fotos: Arxiu (ACN)

Pàgines especials

Tots els ajuts es poden 
consultar al web: 

activem.gencat.cat
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Sant Antoni

Al mercat de Sant Antoni hi ha
una sèrie de negocis que seguei-
xen amb la persiana abaixada
d’ençà que va esclatar la pandèmia
del coronavirus. Parlem de les bo-
tigues dels Encants, que a dife-
rència de la zona de producte
fresc, segueix tancada i deserta.

“La situació és d’impotència.
Sabem que ho marca la llei  però
el moment és molt complicat”,
afirma la Carme, que regenta la
botiga de Confeccions Bernaus
als Encants. La llei a la qual fa re-
ferència la Carme és la que esta-
bleix que l’obertura dels centres
comercials, amb aforament li-
mitat, es contempla per a la fase
2. I què passa als Encants? Doncs
que es considera que formen
part d’un complex de més de 400
metres quadrats i que, per tant,
encara no poden obrir. 

Des de fa dies la junta directi-
va dels Encants està mirant de so-
lucionar la situació a través de di-
ferents converses amb l’Ajunta-
ment. El seu objectiu era obrir ahir
però no va poder ser i el més pro-
bable és que hagin d’esperar al 8
de juny, la data en la qual Barce-
lona segurament entrarà en la fase
2 del desconfinament.

Tot plegat està provocant que
molts negocis estiguin passant
un moment molt complicat.  “Ens
tenen com una gran superfície
però en realitat no és així. Tot això
són negocis familiars, d’autò-
noms...”, explica la Carme, que
afegeix que des de la junta s’han
fet propostes per a una reobertu-
ra controlada amb menys hores i
totes les mesures de seguretat. Des
de la regidoria de Comerç, però,
asseguren que l’Ajuntament poca
cosa pot fer, ja que fins a l’arriba-
da de la fase 2 no hi haurà canvis
i que qualsevol modificació co-
rrespon a les directrius que
aquests dies marca l’Estat.

MERCAT DOMINICAL
Qui també està travessant una si-
tuació complicada són els para-
distes del Mercat dominical, que
també segueix tancat d’ençà que
va començar la pandèmia aviat
farà tres mesos. La presidenta
d’aquest mercat de segona mà
que es fa a l’exterior del recinte,

Fuensanta García, afirma que van
rebutjar una proposta de reober-
tura que l’Ajuntament els havia
plantejat perquè van considerar
que no era viable. Les condicions
establien una reducció a la meitat
de les parades que hi podia haver
i els paradistes la van descartar.
“Nosaltres només obrim els diu-

menges, tot concentrat en 5 o 6 ho-
res, i el 80% dels paradistes viuen
del mercat”, explica García. Ara
han presentat una altra proposta
al consistori, de la qual estan pen-
dents de rebre una resposta.  “La
situació és delicada i els paradis-
tes estan nerviosos. L’Ajuntament
ens ha d’ajudar”, conclou.

“La situació és d’impotència”
» Els Encants de Sant Antoni segueixen tancats gairebé tres mesos després de l’estat d’alarma

» Els paradistes es mostren impotents, ja que la llei considera que formen part d’un centre comercial

Els Encants fa gairebé tres mesos que no obren. Foto: Línia Eixample

Albert Ribas
SANT ANTONI

Sant Antoni Vigila | L’entitat estrena web
La plataforma Sant Antoni Vigila ha posat en marxa la campanya comercial ‘Ca-
minem junts’ i ha creat un nou web per enfortir el comerç del barri. Es tracta de
comproalbarri.com, que serveix per buscar les botigues ordenades per sectors.
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Dreta de l’Eixample

L’obertura de la llibreria Ona al
número 94 del carrer Pau Claris
ha convertit aquest carrer del
barri en un autèntic pol llibreter
del districte i la ciutat. I és que al
mateix carrer, i molt a prop de
l’Ona, hi ha la Laie (número 85)
i la Documenta (número 144).

Quin nou escenari dibuixa
l’obertura de l’Ona? “Nosaltres
vam venir fa sis anys perquè ja
era un lloc central, un punt de
trobada llibreter. El fet que ara
hagi obert l’Ona confirma que no
ens vam equivocar”, afirma Eric
del Arco, un dels dos propieta-
ris de la Documenta. Del Arco
considera que la nova llibreria
“complementarà” l’oferta ac-
tual. “Ells agafen un nínxol de
mercat de la gent que només vol
llibres en català i això és un
avantatge per a nosaltres, que te-

nim una oferta més transversal”,
afegeix.

Sobre el fet que la nova Ona
sigui un espai que va més enllà
d’una llibreria més convencio-
nal, Del Arco tampoc creu que
pugui ser un inconvenient per al
seu negoci. Remarca, això sí, la
diferència que hi ha entre els
projectes. “A nosaltres ens ha
costat molt tirar endavant i el
gran avantatge de l’Ona és que
els diners que tenen són infinits.
La llibreria els ha quedat pre-
ciosa, sembla una Apple sto-
re”, conclou.

Per la seva banda, Lluís Mo-
rral, director de la Laie, afirma
que tenir l’Ona a prop no els
agafa de nou “perquè ja l’havíem
tingut a 50 metres d’on és ara”.
Morral remarca que “mai han es-
tat competència directa sinó que
som complementaris”, al mateix
temps que destaca que hi ha
“molta bona relació” amb la res-
ponsable de l’Ona, la llibretera
Montse Úbeda. En paral·lel, el di-

rector de la Laie diu que “s’està
creant un circuit molt interessant
de cara el lector”. “Nosaltres es-
tem encantats de la vida”, acaba.

LLIBRERIA DEL SEGLE XXI
Només entrar a l’Ona es veu que
no estem parlant d’una llibreria
i prou. L’impulsor de l’establi-
ment, l’empresari Tatxo Benet,

explicava fa uns dies en decla-
racions a l’ACN que la voluntat
és que l’objectiu és ser un centre
cultural “adequat al segle XXI”.
Amb el llibre com a element cen-
tral, l’objectiu però és anar molt
més enllà. “Volem que tota la lli-
breria esdevingui una expe-
riència cultural per a la persona
que vingui”, diu Benet.

El local fa gairebé 1.000 me-
tres quadrats i, a banda d’activi-
tats relacionades amb el llibre,
també acollirà exposicions d'art
temporals, conferències i cicles te-
màtics, concerts, cursos o tallers.

La Dreta de l’Eixample,
doncs, ja pot gaudir d’aquest
triangle de les llibreries que
acaba de néixer a Pau Claris.

Qui vulgui llibres, a PauClaris
» L’obertura de la llibreria Ona converteix aquest carrer en un punt referent del llibre de tota la ciutat

» La Documenta i la Laie completen, a pocs metres de distància, una oferta de primer nivell

La llibreria Ona va obrir les seves portes dilluns 25 de maig. Foto: Mar Vila/ACN

Albert Ribas
DRETA DE L’EIXAMPLE

Celebració | Arriba una Festa Major diferent
La Festa Major del barri, que com cada any inclou la Fira Modernista, celebrarà aquest
cap de setmana una edició virtual a causa del coronavirus. Un dels actes serà el concurs

de fotografia i vídeo ‘La vida als patis i balcons, memòria d’una primavera diferent’.
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Lagarder Danciu, en llibertat
amb mesures cautelars

DENÚNCIA4L’impulsor del pro-
jecte de la Casa Cádiz, l’activista
Lagarder Danciu, ha quedat en lli-
bertat amb mesures cautelars
després que un jove de 19 anys, re-
sident d’aquest centre autoges-
tionat per persones sense llar, el
denunciés per presumptes abusos
sexuals la setmana passada.

Danciu es va entregar als
Mossos d’Esquadra dimecres pas-
sat, i l’endemà va ser posat en lli-
bertat per ordre del jutge, se-
gons va avançar la SER. Això sí,
el magistrat va dictar una ordre
d’allunyament de 500 metres
respecte a la presumpta víctima i

la prohibició de comunicar-s’hi,
tal com informa l’ACN. 

L’activista, que va ser expul-
sat de la Casa Cádiz al mateix
temps que es va fer pública la de-
núncia, continua negant els fets
i assegura que és un “ésser en-
fonsat i sense esperança”, tal
com ha dit al seu Instagram, on
també explica que ha denunciat
els responsables de l’espai. Els
denunciants, per la seva banda,
no s’han tornat a pronunciar
sobre aquest tema, però ja van
manifestar en el comunicat de
denúncia el seu suport total “a la
persona agredida”.

JOVENTUT4Abans de la pan-
dèmia, els Joves del Poblet te-
nien la mirada posada en la
Festa Major de la Sagrada Fa-
mília, que havia de començar el
17 d’abril i allargar-se fins al 3 de
maig. La crisi del coronavirus,
però, va obligar a suspendre to-
tes les activitats previstes i a
canviar les prioritats de tothom,
també les d’aquest col·lectiu.
En aquests mesos de confina-
ment, l’entitat ha cedit el prota-
gonisme a la solidaritat veïnal,
alhora que ha mantingut algunes
dosis d’oci en format virtual.

De fet, van ser diversos mem-
bres d’aquest grup els artífexs de
la Xarxa de Suport de Sagrada
Família, sorgida el mes de març
com a eina d’ajuda i cooperació
veïnal. En la mateixa línia, al-
guns d’aquests joves també van
fomentar l’aliança de la xarxa del
barri amb entitats de la Dreta de
l’Eixample i el Fort Pienc per cre-
ar la comuna d’aliments, que
funciona des de fa tres setmanes. 

A més del repartiment de
menjar i productes de primera

necessitat, un membre de l’en-
titat, Roger Casadesús, explica a
Línia Eixample que l’aportació
dels joves també ha passat per
oferir tenir cura de nens i nenes
o fer acompanyament telefònic
per a persones vulnerables. 

Pel que fa a l’oci, l’entitat va
aconseguir mantenir el cinefò-
rum previst durant la festa del ba-

rri, que es va fer online coincidint
amb el Dia de la Visibilitat Lès-
bica, el 26 d’abril. La pròxima ac-
tivitat, també virtual, està prevista
per aquest divendres 5 de juny i
és un taller de rap feminista a cà-
rrec de l’artista Santa Salut. De
moment, ha tingut bona rebuda
i fins i tot s’han registrat ins-
cripcions des de Llatinoamèrica.

Membres del col·lectiu en una imatge d’arxiu. Foto: Instagram (@jovesdelpoblet)

Els Joves del Poblet combinen
oci i solidaritat en la quarantena

Danciu, després de presentar la seva denúncia. Foto: Instagram (@lagarder81)

Equipaments | Reobre la Biblioteca Sagrada Família
La Biblioteca Sagrada Família va reobrir ahir les seves portes després de més de dos
mesos i mig tancada a causa del coronavirus. A l’exterior de l’edifici hi ha personal

que informa els usuaris de les condicions d’accés i dels préstecs dels llibres. 
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EQUIPAMENTS4El president
del Col·legi de Metges de Barce-
lona, Jaume Padrós, ha expres-
sat la seva “preocupació” per la
situació del Centre d’Atenció
Primària (CAP) Passeig de Sant
Joan, que ofereix cobertura als
barris del Fort Pienc i la Dreta de
l’Eixample. Tot i que ja fa temps
que es reclama una millora d’a-
quest equipament, Padrós ha
alertat a través de Twitter que
“l’epidèmia per Covid-19 i l’a-
rribada de l’estiu han agreujat la
situació”. I és que les mesures i
distàncies de seguretat que ha
obligat a imposar la crisi del co-
ronavirus són difícils d’aplicar en
un dels CAPs amb menys espai
de la ciutat.

En el mateix missatge, pu-
blicat fa una setmana, Padrós va
afirmar que les condicions del
centre feien “inviable l’assistèn-
cia a molt curt termini”. Aques-
ta queixa contundent del presi-
dent del Col·legi de Metges és
compartida pel personal sanita-

ri que treballa al CAP. Yoseba Cá-
novas, metge de família a l’e-
quipament, va respondre el tuit
de Padrós amb un missatge clar:
“És important poder visitar en
un espai adequat i oferint segu-
retat a pacients i professionals.
Necessitem un CAP nou”, deia a
través de la xarxa social.

COMPROMÍS DEL CONSORCI
En aquest context, el Consorci
Sanitari de Barcelona, format per
l’Ajuntament i CatSalut, està
treballant en una solució tant per
al CAP Passeig de Sant Joan

com per al CAP Gòtic, que es tro-
ba en una situació molt similar.
Així ho va anunciar la regidora

de Salut, Gemma Tarafa, en el
Ple de divendres, després que el
grup municipal de Junts per
Catalunya presentés un prec
fent-se ressò de les demandes de
tots dos ambulatoris.

Segons Tarafa, s’estan en-
llestint “solucions provisionals i
definitives”, tal com va explicar

a Twitter. “Ultimem la selecció
d’espais on ubicar ja mòduls
d’ampliació”, va detallar la regi-
dora sobre les mesures imme-
diates, alhora que va assegurar
que estan avançant els “tràmits”
per fer un “nou CAP al Fort
Pienc”, la solució a llarg termini.
De seguida, Padrós va respondre

a l’anunci del consistori: “Cele-
bro el consens obtingut”, va dir,
i va recordar que, si bé aquesta
qüestió és “una prioritat de fa
temps”, amb l’emergència del co-
ronavirus “esdevé una urgència”.

Línia Eixampleha contactat
amb el CAP, que, per ara, s’ha
negat a atendre els mitjans.

Un futur per al CAPdel barri
» El president del Col·legi de Metges, Jaume Padrós, mostra “preocupació” pel CAP Passeig de Sant Joan
» La regidora de Salut, Gemma Tarafa, assegura que s’estan buscant “solucions provisionals i definitives”

Personal del CAP Passeig de Sant Joan en una imatge d’arxiu. Foto: Twitter (@CAPSantJoan)

Política | Artadi es reuneix amb veïns del barri
Elsa Artadi, cap de files del grup municipal de Junts per Catalunya,

es va reunir dijous passat amb representants de l’Associació de Veïns
i Veïnes del barri per escoltar les seves propostes i demandes. 

Gemma Tarafa:
“Ultimem la selecció
d’espais on ubicar ja
mòduls d’ampliació”



LGBTI | Les Panteres Grogues denuncien una agressió homòfoba
Les Panteres Grogues s’han sumat al clam per denunciar l’agressió homòfoba que va patir Álvaro

Fernández, jugador de l’equip de rugbi inclusiu Madrid Titanes. L’esportista va denunciar 
que un grup el va increpar dient-li “maricón” i el van apallissar mentre cridaven “viva Vox”.

La Cursa de la Mercè es
disputarà el 20 de setembre

ATLETISME4“Garantim que
aquest any celebrarem la Cursa
de la Mercè, i fins i tot podríem
tenir més participants que en al-
tres edicions”. Així de contundent
es va mostrar dimecres de la
setmana passada el regidor d’Es-
ports, David Escudé, assegurant
que la prova es disputarà el dia
20 de setembre. L’any passat, la
cursa en honor de la patrona va
reunir 12.000 atletes.

“Estem intentant crear el nou
model Barcelona de curses po-
pulars. Farem el nostre propi
model d’esdeveniment espor-

tiu”, va afegir el socialista des de
la Sala Lluís Companys de l’A-
juntament, escenari des del qual
va oferir la roda de premsa.

EL 25-O, LA MARATÓ?
En la mateixa intervenció, Es-
cudé també va apuntar que la
seva regidoria també treballa
perquè poc més d’un mes des-
prés de la Cursa de la Mercè, el
25 d’octubre, pugui celebrar-se la
Marató. “Hem de tenir en comp-
te que els protocols sanitaris no
són iguals per a 10 quilòmetres
que per a 42”, va advertir.

La incògnita, la intriga i la incer-
tesa s’acabaven dimecres passat
a la tarda: el sènior masculí del
CFS Eixample jugarà a Tercera
Divisió la temporada que ve.
Després de mesos d’espera, la Fe-
deració Catalana de Futbol (FCF)
anunciava les resolucions per a
totes les competicions que orga-
nitza i una d’aquestes era l’ascens
del conjunt roig-i-negre com a se-
gon classificat del grup 2 de la Di-
visió d’Honor Catalana. 

Els d’Ignasi Calaf, doncs, han
aconseguit una fita històrica per
a l’entitat (serà la primera vega-
da que el CFSE competeixi en
aquesta categoria) gràcies al goal
average; i és que en la darrera
jornada, disputada el primer cap
de setmana de març, gràcies al
triomf aconseguit a la pista del
Casserres (2-5) i a la derrota de
l’Alheña a la pista del Màgic
Sants (3-2), el CFSE va atrapar el

conjunt de l’Hospitalet amb 36
punts (tres menys que el Gràcia
FSC, el campió i l’altre equip del
grup que ascendeix). El triomf
aconseguit en l’únic enfronta-
ment directe (1-3, en la primera
jornada d’aquest 2020) ha estat
clau perquè els de Calaf s’hagin
merescut l’ascens.

El club va penjar a Insta-
gram una imatge on es veu, en-
tre altres, el president i exjugador

del sènior Adrià Muixí celebrant
aquesta notícia històrica.

DOS EQUIPS DEL DISTRICTE
L’ascens, més enllà de ser una
gran notícia en l’aspecte pura-
ment esportiu, farà que dos dels
grans equips del districte, el
CFSE i el Bosco Rocafort, es re-
trobin. En la temporada 2020-21,
doncs, tornaran a disputar-se
dos derbis de l’Eixample.

Una celebració atípica per a un ascens històric. Foto: CFSE

El CFS Eixample jugarà 
a Tercera la temporada que ve

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE
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Quan la Mila es queda embarassada, es
comença a preguntar el perquè de l’es-
tranyesa que l’ha acompanyat sempre.
Aleshores, comença a revisar la seva in-
fantesa en el si d’una família humil que va
haver de canviar el camp per la fàbrica.
L’escriptora i periodista Anna Ballbona va
guanyar el 5è Premi Llibres Anagrama per
No soc aquí, que s’ha publicat ara.

Viu en línia

Llibres

No soc aquí
Anna Ballbona

La pàgina web del Teatre Lliure ha obert
la porta a una nova manera de fer teatre.
Gràcies al creador i director Roger Bernat,
la plana d’inici d’aquest espai compta
amb un xat per parlar amb l’ENA, un bot
disponible cada dia a qualsevol hora. Dels
diàlegs amb l’ENA en sorgirà una peça te-
atral que prendrà forma damunt d’un es-
cenari quan la desescalada ho permeti.

Teatre

ENA
Roger Bernat

MALA és el títol que ha triat Mala Rodrí-
guez per al seu setè àlbum. I és que, amb
vint anys de carrera a l’esquena, el referent
femení de la música urbana espanyola no
necessita presentació. El nou disc és una
mostra de la seva capacitat d’adaptar-se
sense perdre l’essència, i inclou col·labo-
racions amb noms coneguts del pano-
rama actual, com Lola Índigo o Cecilio G.

Música

Quan es va decretar el confinament,
HBO va llançar una proposta arriscada a
cinc directors: Rodrigo Sorogoyen, Pau-
la Ortiz, Leticia Dolera, Elena Martín i Car-
los Marqués-Marcet. Del sí de tots ells va
néixer En casa, un conjunt de cinc capí-
tols d’autor creats i gravats en quarantena,
un reflex de com s’ha viscut la pandèmia
a les llars. Disponible des del 3 de juny.

Pelis i sèries

En casa
Cinc directors

MALA
Mala Rodríguez

Us Estrimem Fest
El Pot Petit, Reggae per Xics, Xiula i Dàmaris Gelabert

són els grans noms actuals de la música infantil catalana.
Com que, per ara, el retorn als concerts convencionals
sembla lluny, tots quatre s’han aliat per crear Us Estri-

mem Fest, el primer festival de música familiar en strea-
ming de Catalunya. Durant dos caps de setmana (6, 7, 13
i 14 de juny) els més petits podran gaudir d’actuacions
en directe des del sofà de casa seva. El preu de l’abona-
ment a tots els concerts és de 20 euros i permet tornar a

veure les actuacions durant les 24 hores següents.

La flaca, Depende, El lado oscuro... La veu de Pau
Donés (Barcelona, 1966), líder de Jarabe de

Palo, ens acompanya des de fa 25 anys, i les se-
ves cançons han tingut un gran protagonisme
a les principals emissores musicals espanyoles.
El 2015, el cantant va anunciar que tenia càn-
cer, malaltia que va superar l’any següent, tot i

que el 2017 en va patir una recaiguda. Més
d’un any després d’haver anunciat la seva reti-
rada indefinida de la música, l’abril passat va
enviar un missatge inesperat a través d’una

cançó: Vuelvo. I ha complert la promesa. El 23
de maig, Jarabe de Palo va publicar un tema

ple d’alegria i agraïment a la vida, Eso que tú me
das, amb videoclip inclòs. Només quatre dies

després, va veure la llum el nou àlbum, Tragas o
escupes, l’estrena del qual estava prevista al 

setembre, però el grup va decidir avançar-la.

P A U  D O N É SQUI ÉS?
ÉS FAMOS PER...

A LES XARXES...

Ser el líder de Jarabe de Palo
El grup és conegut per temes com ‘La flaca’ o ‘Depende’

Famosos

Publicar single, videoclip i disc en pocs dies
L’estrena de l’àlbum, prevista per al setembre, s’ha avançat

Admiració i commoció
Valoren l’alegria del cantant malgrat el càncer que pateix

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Xenoblade Chronicles
La combinació de joc de rol i acció és el que defineix Xenoblade Chronicles: De-
finitive Edition, la nova entrega de la saga Xenogears. Disponible per a Switch.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

10 PERSONES

En aquestes trobades s’ha de mantenir la distància 
personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta

MANS NETES

DISTÀNCIA

NO COMPARTIR

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

i SALUT

Després de tants dies tancats a casa, la fase 1 ens ha per-
mès començar a recuperar els vells costums que tant
trobàvem a faltar. Ara valorem més que mai les coses

senzilles, com poder rebre visites de la família i els amics des-
prés de mesos sense veure’ls. Però, tal com recorden les auto-
ritats sanitàries, l’alegria no ens pot fer perdre la prudència:
cal assegurar-nos que els retrobaments siguin segurs.

En primer lloc, hem de tenir clar que les reunions no poden
aplegar més de 10 persones (caldrà esperar a la fase 2 perquè
aquesta xifra augmenti a 15). A més, s’ha de mantenir la dis-
tància personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta.
També és recomanable limitar aquestes trobades a un únic
grup de persones, per evitar augmentar el risc de contagis.

Un element que ha d’estar present en les reunions a casa és
el sabó o el gel desinfectant: que tothom es renti les mans en
arribar i els cops que calgui. A banda, si mengem alguna cosa
plegats, hem d’oblidar hàbits com picar tots del mateix plat o
safata. Ens hem d’acostumar a que cadascú tingui la seva ració.

Per últim, recordem que, amb les persones grans o amb pa-
tologies prèvies, cal extremar al màxim totes les precaucions.

Retrobaments segurs

En fase 1, es poden reunir un màxim de 10 persones. 
Es recomana trobar-se sempre amb el mateix grup

Les claus

El sabó o el gel desinfectant no poden faltar a les 
reunions: tothom ha de mantenir les mans netes

Si mengem alguna cosa, no podem picar del mateix 
plat o safata, cadascú ha de tenir la seva ració
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