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Els casos de discriminació que es
van viure a Barcelona durant el
2019 porten el segell del racisme
i l’LGTBI-fòbia. Aquesta és la prin-
cipal conclusió que es pot extreu-
re de l’informe de l’Observatori de
les Discriminacions a la ciutat que
fa referència a l’any passat i que es
va publicar a finals de maig.
Així doncs, tal com es pot

apreciar a l’informe, es van re-
gistrar un total de 411 casos de
discriminació al llarg del 2019,
una xifra molt superior als del
2018, quan la xifra va ser de
265. Cal apuntar que aquest aug-
ment es deu, en part, a la incor-
poració de més entitats que es de-
diquen a recollir casos.

D’aquests 411, el 33% són per
racisme i un 25% per LGTBI-fò-
bia. És a dir, si se sumen, sobre-
passen la meitat dels casos. A
banda, tots dos van augmentar
respecte del 2018, ja que les dis-
criminacions racistes van passar
de 105  a 148 casos i les d’LGTBI-
fòbia de 61 a 114 casos. En el ter-
cer lloc hi ha les discriminacions
patides per les persones discapa-
citades, que són l’11% total.

“RACISME ESTRUCTURAL”
La publicació de l’informe coinci-
deix amb un moment on el debat
sobre el racisme és més present
que mai, tal com es va poder
comprovar el 7 de juny a la plaça
Sant Jaume, on unes 3.000 per-
sones es van manifestar en me-
mòria de George Floyd, mort el 25
de maig als Estats Units víctima de
la violència policial.

Alícia Rodríguez, coordina-
dora del Servei d’Atenció i De-
núncia de SOS Racisme, afirma
que “el racisme està molt arrelat,
és un problema estructural i for-
ma part de la visió sobre la qual
construïm la societat”. Rodríguez
posa d’exemple el cas dels cossos
de seguretat: “En els més de 25
anys de SOS Racisme, els cossos
de seguretat han liderat sempre els
casos de discriminacions racistes,
amb l’excepció d’aquests dos úl-
tims anys, que ho han estat els ca-
sos entre particulars”.
Des de l’Observatori Contra

l’Homofòbia, per la seva banda,
el seu coordinador tècnic, Cristian
Carrer, afirma que l’augment
dels casos de discriminació per
LGTBI-fòbia “és preocupant per-
què gairebé es dupliquen”, però
al mateix temps també destaca
que “cada vegada hi ha més re-

cursos per denunciar aquestes si-
tuacions”. Sobre el debat de si ara
hi ha més casos o simplement és
que es denuncien més, Carrer
creu que “és difícil de dir”. Tot i
això, remarca que el nivell de to-
lerància de la societat ha millorat
respecte de dècades anteriors,
al mateix temps que insisteix
que hi ha molta feina pendent per
fer. “L’educació és essencial, i
això necessita temps, però tam-
bé han de canviar coses, per
exemple al sistema judicial”, afir-
ma. Per últim, destaca el nou pro-
tocol per combatre l’LGTBI-fòbia
que l’Ajuntament va aprovar a
mitjans de maig.

DISCRIMINACIONS PEL CATALÀ
Una de les discriminacions que
van experimentar un augment
més gran entre el 2018 i el 2019 va
ser la lingüística, que va passar de

7 a 45 casos, cosa que vol dir que
representa el 10% dels casos que
recull l’informe. Des de la Plata-
forma  per la Llengua alerten de
l’augment de la “vulneració dels
drets lingüístics” que mostra l’in-
forme i consideren que no són
“fets aïllats”. Al mateix temps afe-
geixen que hi ha “actituds hostils
a l’ús del català en serveis a la ciu-
tadania, tant per part de privats
com públics”. 

PER DISTRICTES
Un altre aspecte destacable de l’es-
tudi és la divisió per districtes de
les discriminacions. Ciutat Vella se
situa al capdavant de la llista amb
un 19% dels casos, mentre que el
segon és l’Eixample (11,4%) i el ter-
cer, a molt poca distància, Sants-
Montjuïc (10,9%). Tot i això, cal re-
marcar que en el 24% dels casos
no es va especificar el districte.

Una xacra queno se’n va
» Més de la meitat dels casos de discriminació del 2019 a Barcelona van ser per racisme o LGTBI-fòbia
» “El racisme està molt arrelat, és un problema estructural de la societat”, afirmen des de SOS Racisme

Albert Ribas
BARCELONA

La plaça Sant Jaume va acollir el 7 de juny una manifestació contra el racisme. Foto: Mar Vila/ACN
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Els semàfors

AV Dreta de l’Eixample
L’associació de veïns va organitzar una
magnífica edició de la Festa Major tot i
les restriccions imposades per la pandè-
mia del coronavirus. El programa, gai-

rebé tot virtual excepte un concert 
sorpresa, va estar farcit d’activitats. 

pàgina 9

Ajuntament
Els paradistes dels Encants de Bellcaire
denuncien que amb la reobertura hauran
de tornar a pagar la taxa municipal. La-
menten que després de tres mesos per-

duts l’Ajuntament no els farà una rebaixa i
avisen que la seva situació és complicada. 

pàgina 11

Futsal Polaris
El club del Fort Pienc treballa per crear
un equip sènior femení que pugui co-
mençar a competir a partir del curs que
ve. La intenció que tenen a la coordina-

ció esportiva del Polaris és que el 
conjunt comenci a la Segona Catalana. 

pàgina 12

La lupa

per @ModernetdeMerda

George Floyd i els temps

El 25 de maig, George Floyd moria en un
carrer de Minneapolis, però de seguida va
començar a morir davant les pantalles de
milions de persones. La seva mort va anar
multiplicant-se pel planeta, i en 24 h el cas
ja s’havia convertit en un assumpte global,
provocant indignació i ràbia arreu del món.
La gent ho va començar a compartir

massivament a les xarxes socials. Mireu
què ha passat. Mireu què ha tornat a pas-
sar, per enèsima vegada. I mireu com ha
sortit als carrers la gent de Minneapolis.
Les protestes van iniciar-se espontània-
ment a diverses ciutats americanes i ho van
fer amb tanta força, tanta fatiga acumu-
lada, tanta repressió històrica, que cente-
nars de milers de persones
que no podien ser en aquells
carrers van voler solidarit-
zar-s’hi compartint-ho des
dels seus canals.
Van passar dos dies i tot-

hom qui havia sentit la ne-
cessitat de denunciar el cas
(un cas que no dura 8 minuts, sinó segles)
ja ho havia fet. Gent anònima, personat-
ges coneguts, grans estrelles mundials.
L’espontaneïtat ja havia fet la seva feina.
Qui sentia la ràbia, l’havia treta. I després
podem debatre si aquesta ràbia espontà-
nia, acompanyada de res més, és suficient
per encarar un repte d’aquestes caracte-
rístiques, que ja sabem que no. Però
això ja donaria per a un altre article.
El cas és que van passar tres, quatre,

cinc dies, i George Floyd ja era un autèn-
tic símbol. Tothom qui n’havia sentit la ne-
cessitat havia denunciat tant la seva mort
com les milers que l’han precedida. Xar-

xes plenes, telenotícies plens, whatsapps
plens, una autèntica revolució global.
I és en aquest punt de màxima po-

pularitat i ressò quan, finalment, fan acte
de presència a totes les xarxes socials al-
gunes de les grans patums nacionals i in-
ternacionals, d’aquí i d’allà. Havien es-
perat el moment. L’onada creixia i ells no
la surfejaven, temerosos d’entrar en po-
lèmiques, gelosos dels seus números, pru-
dents amb els seus èxits.
Però arriba un punt en què l’onada és

tan gran que són conscients que no hi te-
nen res a perdre i que, ans el contrari, po-
sicionar-se en aquest cas els situa en un
marc mainstream completament in-

ofensiu, fins i tot beneficiós. I llavors sí,
llavors comparteixen la cita històrica, el
missatge greu.
En alguns casos era tan evident que

aquella publicació seguia aquesta lògi-
ca, era tan notori que hi havia hagut una
espera calculada, que fins i tot feia una
certa angúnia. I no es tracta de genera-
litzar, perquè cadascú se sap lo seu i la
casuística sempre és variada, però s’han
pogut veure (ho hem pogut veure tots)
desenes i desenes de publicacions de ce-
lebritiesque, compartides en temps de
descompte, responien a plantejaments
freds i grisos com aquest.

Inconscientment, tots deixem de
banda determinades causes que no ens
toquen de prop. És lògic, és humà. Ni tan
sols la persona més proactiva i cons-
cienciada socialment pot abastar les mi-
lers d’injustícies que afecten el món. Se-
ria absurd i trist que, després de ser po-
licies de balcó, volguéssim ser policies
d’Instagram. Només faltaria que ens
consideréssim aptes per repartir car-
nets de compromís.
Però una cosa és no abastar-ho tot

i visibilitzar unes lluites concretes, i l’al-
tra és que des de posicions privilegia-
des s’entri en aquestes reivindica-
cions amb una freda calculadora a la

mà. A mi, personalment,
em provoca rebuig. Si ho
detecto, acaben sent pu-
blicacions que no fan que
m’apropi a aquella persona,
sinó tot el contrari. 
I és probable que m’e-

quivoqui, i jo mateix em
poso en dubte mentre escric aquestes
sensacions, però tinc enteses la reivin-
dicació i la solidaritat d’una altra ma-
nera. No sempre seran efectives, no
sempre seran suficients, potser a vega-
des pecaran d’exhibicionistes. Pot ser.
Però crec que el mínim exigible és que,
almenys, no transmetin tanta falsedat.
No comparteixo la solidaritat que ha
passat per un Excel abans de fer-se pú-
blica, la que fa veure barroerament
que prioritza aquella causa als benefi-
cis propis. Només m’interessa la que, tot
i tenir un immens marge de millora i
d’efectivitat, surt de la veritat de cadascú.

No comparteixo la solidaritat 
que ha passat per un Excel 

abans de fer-se pública

Ja m’he perdut del tot.
Les Festes de Gràcia

amb els bars al 100%,
però sense activitats als carrers. Parcs
d’atraccions oberts, però parcs pú-
blics tancats. Turisme a tope, però afo-
rament a les platges limitat. Sembla
molt una desescalada al ritme del ca-
pital, oi?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La Fiscalia materialitza
la rebaixa de penes per

a Trapero. Demana 10
anys de presó i inhabilitació per a Tra-
pero, Puig i Soler per sedició, en lloc de
rebel·lió. “Per possibilitar la condemna”,
el fiscal posa com a alternativa 60.000
euros de multa i inhabilitació per des-
obediència.

@andreajvilloria

Dice Vox que esta pan-
demia evidencia que la

sanidad no puede ser
universal. No es que no se dé cuenta de
que lo que dice es una idiotez, lo sabe
perfectamente. Precisamente, esta cri-
sis lo que evidencia es que la salud es
colectiva y que, si dejas a alguien fue-
ra, va a ir contagiando al resto.

M’és igual si els de la
Nissan no es manifes-

ten en català o si un ar-
tista no canta en català. Una llengua no
és mai frontera per empatitzar o soli-
daritzar-te amb altres persones. Estima-
la parlant, no buscant diferències. Can-
sat de polèmiques estúpides i inne-
cessàries.

@jmangues@nu_alabao@ECaliz_
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En blanc i negre
| santi.capellera@comunicacio21.com

Aquesta mítica sala cine-
matogràfica del Fort Pienc
s’alçava a la cantonada

de la Gran Via i el carrer Le-
pant, just davant de la plaça de
toros Monumental i de la pa-
rròquia de la Mare de Déu del
Roser. Va ser inaugurada l'octu-
bre de 1932 amb el nom de Ci-
nema Cortes, tot i que es va
conèixer com a Cortes Cinema,
tal com es veia a la façana. Va ser
un cinema referent del barri,
que va néixer amb els esperan-
çadors temps polítics i socials de
la Segona República, tot i que,
pel curs de la història, durant
uns anys les seves funcions no
van ser de cinema.

La pantalla del Cortes va ser

testimoni del pas del cinema
mut al sonor, amb projeccions
com La fascinación del bárbaro,
de Rowland V. Lee amb George
Bancroft i Mary Astor; La ley del
harén, de José Mojica; o La dama
del boulevard (Nana), de Do-
rothy Arzner amb Ana Sten. 

Conjuntament amb el Cine-
ma Gran Via, obert dos anys
abans i a només 100 metres, a la
cantonada Marina amb Gran Via
formaven un punt de trobada
del públic cinèfil d’una zona
allunyada geogràficament del
centre barceloní, on es concen-
traven la majoria de sales de
projecció amb més renom. Els
diumenges en què a la Monu-
mental hi havia curses de braus,
s'hi afegien alguns aficionats
taurins que completaven la jor-
nada de lleure amb la visió d’al-
guna pel·lícula, costums que el
final de la Guerra Civil espanyo-
la i després els seus vencedors
van interrompre durant uns
quants anys. 

Acabada la guerra, l'edifici va
ser habilitat com a menjador

de l'Auxilio Social i el 1947, quan
havia fet aquest servei social al
règim franquista, va ser inte-
riorment transformat a fons per
donar pas a una nova sala que va
adoptar el mateix nom de l'an-
tic Cinema Gran Via, que també
havia desaparegut. La cantona-
da va recuperar, doncs, a partir
del 10 d'octubre de 1947, l’ofer-
ta cinematogràfica de la mà de
l’empresària Carmen Gomáriz,
amb una aparença física externa
gairebé idèntica al del vell Cor-
tes i amb una oferta de reestre-
na amb doble sessió orientada
als veïns del barri, tot i que, als
inicis, va arribar a programar
estrenes. 

A Carmen Gomáriz la van
succeir Luis Cabezas i els ger-
mans Gratacós Comas, fins que
finalment el 8 de maig de 1966,
amb el film hispano-argentí
La boda (Lucas Demare) i la
comèdia italiana El millón de
dólares (Ettore Scola, amb Vit-
torio Gassman i Joan Collins)
com a darreres projeccions, va
deixar d’existir. 

I com un reflex més del que
era la voracitat especulativa
immobiliària de l’època, poc

després el cinema va ser en-
derrocat i, en el seu lloc, una
coneguda constructora hi va al-
çar un edifici d'habitatges.

| perSanti Capellera

Sala Cortes / Gran Via

Cinemes referents del Fort Pienc

Any 1932. Façana del Cortes Cinema en
 els seus

primers anys durant la Segona Repúbli
ca.

Foto: Arxiu Nacional de Catalunya. 
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Esquerra de l’Eixample

L’enderroc de la Model avança
però el calendari s’alentirà 

EQUIPAMENTS4L’enderroc de
l’antiga presó Model segueix
avançant després que les obres
de demolició es tornessin a po-
sar en marxa el passat 19 de
maig. Havien estat més de dos
mesos aturades a causa de la
pandèmia del coronavirus.
L’aturada provocarà un re-

tard de les obres que havien de
permetre ampliar l’Escola Xiri-
nacs –actualment en mòduls
prefabricats– i també situar al
mateix recinte, de forma provi-
sional, l’Escola Entença, ac-
tualment al recinte de l’Escola

Industrial. Això farà que les
obres no estiguin acabades per
a l’inici del curs 2020-221, ja
que els enderrocs no estaran
acabats fins al juliol. El més pro-
bable és que l’ampliació de la
Xirinacs, que permetrà fer un
nou pati i més espai per als
alumnes de primer de primària,
estigui a punt a l’octubre, men-
tre que el trasllat de l’Entença es
podria fer per Nadal. De totes
maneres, seran els centres els
que acabaran decidint si ocupen
els nous espais llavors o s’es-
peren al curs 2021-22. 

ENSENYAMENT4L’Associació de
Famílies d’Alumnes (AFA) de
l’Escola Auró, situada al carrer
Mallorca entre Comte Urgell i
Comte Borrell, ha denunciat que
les condicions actuals del centre,
on hi ha una “evident manca de
lloc”, fan molt difícil que el curs
que ve es pugui garantir una edu-
cació de qualitat als alumnes
amb les restriccions que el coro-
navirus imposarà.
Des de l’AFA exigeixen “més

espais i recursos per poder ga-
rantir el pròxim curs de manera
presencial” i insten el Departa-

ment d’Educació a “assumir la
responsabilitat en l’elaboració
del pla de contingència” i a no ca-
rregar aquesta responsabilitat en
la direcció de l’escola.

Per aquest motiu, les famílies
del centre demanen que es facin
servir equipaments públics del ba-
rri que permetin la reincorpora-
ció de tot l’alumnat al setembre,
tant de l’Auró com de la resta d’es-
coles. En paral·lel, també dema-
nen l’expropiació de l’espai adja-
cent de l’escola propietat de Volks-
wagen. Recorden que l’acció ja
està prevista al pla urbanístic so-

bre els sòls del Districte. Per últim,
també veuen del tot necessari
l’augment de la plantilla de pro-
fessors. “A conseqüència de la bai-
xada de ràtio de l’alumnat d’in-
fantil i primària, i ja que els grups
i les classes s’hauran de dividir,
exigim a Educació que augmen-
ti la plantilla docent i clarifiqui
quina serà la seva distribució”,
conclouen les famílies.

Les famílies demanen garanties per al curs que ve. Foto: Twitter (@AfaAuro)

Alerten que a l’Escola Auró 
el curs que ve no hi haurà lloc

Successos | Dos detinguts per robatori
La Guàrdia Urbana va detenir la setmana passada un home i una dona acusats
de robar a l’interior d’un cotxe a la zona de l’Antiga Esquerra de l’Eixample. 

Els detinguts  havien entrat en un aparcament per cometre el robatori.

Les famílies exigeixen
“més espais i recursos
per poder garantir el
curs presencialment”

El procés d’enderroc de la Model avança. Foto: Bartomeu Martorell
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DROGUES4Els Mossos d’Es-
quadra van desarticular dime-
cres passat un grup criminal
que gestionava una xarxa de
narcopisos on es venia crack i he-
roïna. Dels tres narcopisos que
la policia va tancar, dos eren a
Sant Antoni, concretament al
número 55 del carrer Comte
Borrell i al número 48 del carrer
Parlament. El tercer era al carrer
Príncep de Viana del Raval, a to-
car de Sant Antoni.

Durant l’operació els agents de
la policia catalana van intervenir
diverses quantitats de drogues, es-
tris per a la seva manipulació i di-
ners en efectiu. Tot plegat va ser
possible gràcies a una investiga-
ció que va començar l’any passat,
quan diferents veïns van alertar

sobre l’augment de consumidors
de droga a la zona per comprar-
ne. De fet, abans del confina-
ment la policia ja va desmantellar
un altre narcopis gestionat pel
mateix grup criminal. 

10 DETINGUTS
La xifra de detinguts es va ele-
var fins a 10, entre els quals hi

havia els caps del grup criminal,
i va ser possible després que
amb la desescalada del confi-
nament els narcopisos van tor-
nar a registrar molta activitat.
Durant un parell d’anys, els
responsables de l’organització
haurien importat heroïna pro-
vinent d’Àfrica i també cocaïna,
en aquest cas de Sudàfrica. 

Imatge d’un operatiu fet al carrer Parlament el 2019. Foto: E. Rosanas/ACN

Desarticulat un grup criminal
que tenia dos narcopisos al barri

Protesta | “La vida abans que el capital”
El CDR de Sant Antoni es va afegir ahir a una nova concentració de les pro-
testes batejades amb el nom de ‘La vida abans que el capital’, que reivindi-
quen una sortida de la crisi del coronavirus que prioritzi els drets socials.

Estaven situats
al número 55 
de Comte Borrell 
i al 48 de Parlament
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Sant Antoni

Els Encants de Sant Antoni,
en marxa tres mesos després
COMERÇ4Les botigues dels En-
cants de Sant Antoni van aixecar
la persiana per primera vegada
dilluns, coincidint amb l’entra-
da de la ciutat a la fase 2, d’en-
çà que es van veure obligades a
tancar per la pandèmia del co-
ronavirus.
L’obertura va arribar des-

prés que els botiguers haguessin
alertat, uns dies abans, que no
podien esperar més a obrir i que
la seva situació era molt delica-
da. El president dels Encants,
Joan Mestre, afirma a Línia Ei-
xample que estan molt satisfets

amb la reobertura. “Van obrir
pràcticament totes les parades i
vam veure que la gent tenia mol-
tes ganes de tornar. Va ser una
experiència estranya després de
tant de temps però molt positi-
va”, diu Mestre. 
Les sensacions positives fan

que el president dels Encants
parli d’una “llumeta al final del tú-
nel” després de moltes setmanes
d’incertesa i angoixa. Per últim,
destaca la professionalitat de tots
els paradistes per haver demos-
trat la seva implicació amb totes
les mesures de seguretat.
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Dreta de l’Eixample

La Festa Major de la Dreta de
l’Eixample es va acabar diu-
menge passat després de viure
una edició totalment diferent
de les anteriors per culpa del co-
ronavirus.
La celebració estava progra-

mada entre el 3 i el 7 de juny però
va arrencar el 31 de maig amb
una sorpresa en format concert.
Els protagonistes van ser el grup
The Tutsies, que van tocar a
l’interior d’illa de Diputació-
Bruc-GranVia-Girona. 
El dia 3 es va posar en mar-

xa el programa, que va incloure
una oferta molt destacada. El Ca-
sal de Joves La Dreixa va orga-
nitzar diferents tallers i con-
certs a través d’Instagram, entre
d’altres; la Casa Elizalde va mun-
tar la ruta virtual ‘Al barri, les vi-
des al centre’; mentre que el to

veïnal més reivindicatiu el va po-
sar el videomuntatge ‘Ballem
pel Taller Masriera’, que va ser-
vir per reivindicar aquest espai
com a equipament per al barri.
Una altra activitat destacada va
ser el concurs de fotografia des
dels balcons i, com no podia ser
d’una altra manera, la Fira Mo-
dernista que organitza Cor Ei-
xample va tornar a ser un dels pi-
lars de la festa.

PREGÓ AMB HOMENATGE
L’encarregada de pronunciar el
pregó d’enguany va ser Sílvia Za-
mora, metgessa del CAP Roger
de Flor. En declaracions a Línia
Eixample, Zamora explica que
quan li van fer la proposta li va
fer respecte però que de seguida
es va sentir honorada. La seva
elecció reflectia la voluntat de
l’Associació de Veïns del barri de
fer un homenatge al paper que
han tingut els sanitaris durant  la
pandèmia del coronavirus.
En el seu discurs Zamora va

fer un relat sobre com s’ha viscut
la pandèmia des del punt de vis-
ta sanitari i social i va destacar
com ha crescut la generositat i la
cooperació entre la gent del ba-
rri. “Hem notat molt l’escalf de la
gent en uns dies on hem fet mol-
tes atencions telefòniques, on
també hem fet una funció d’a-

companyament a gent que ho es-
tava passant malament”, afirma
Zamora. La doctora, que és filla
del barri i també hi viu, remarca
que les seves paraules eren en re-
presentació de tot el CAP Roger
de Flor, al mateix temps que
afegeix que el que han viscut
aquests mesos ha fet que tots els

professionals del CAP tinguin
més ganes “de conèixer més el
barri, l’opinió de la gent, que
ens facin aportacions...”. “Ens ha
agradat molt fer el pregó perquè
és la manera de dir que el CAP es
vol obrir més al barri i valorem
molt com la gent s’ha organitzat”,
conclou Zamora. 

Una FestaMajormolt diferent
» El barri celebra durant cinc dies una edició virtual de la seva festa per les restriccions de la pandèmia
» El programa va incloure una gran varietat d’actes, que van arrencar el 31 de maig amb un concert

Foto familiar després que la doctora Sílvia Zamora pronunciés el pregó. Foto: Twitter (@isabelpalleja)

Albert Ribas
DRETA DE L’EIXAMPLE

Casa Elizalde | Estrena de Finestres de la memòria
La Casa Elizalde ha estrenat el nou web Finestres de la memòria (www.fi-
nestresdelamemoria.org), que inclou una recopilació història de fotogra-
fies de l’Eixample amb l’objectiu de fer un mosaic de la història comuna. 

Intel·ligència artificial i medicina unides per millorar el trac-
tament del coronavirus. Aquest és l’objectiu d’un equip
de metges i enginyers del grup biomèdic Cetir Ascires,
responsables de desenvolupar la primera plataforma bio-
informàtica orientada a la diagnosi i al control del SARS-
CoV-2. Una tecnologia que permet la detecció i el se-
guiment personalitzat dels casos més complexos, així com
una anticipació en la presa de decisions que pot resul-
tar vital per al pacient.

Aquest sistema, anomenat COVIDTools, utilitza al-
goritmes per traduir en dades quantificables les imatges
clíniques obtingudes d’anàlisis genètiques i proves com
les radiografies, les ressonàncies magnètiques i el TC de
tòrax. Gràcies a l’aplicació específica d’aquesta tècnica,
coneguda com a “radiòmica”, els metges podran comp-
tar amb informació molt més detallada dels afectats per
coronavirus, cosa que facilita tant el diagnòstic inicial com
l’elecció del tractament més eficaç. 

“Aquesta plataforma ens permetrà detectar casos
complexos des d’un primer moment. Per exemple,
ens ajudarà a diferenciar una pneumònia causada per

SARS-CoV-2 de qualsevol altra pneumònia vírica o
bacteriana. Així, des d’un principi, sabrem amb claredat
que estem davant d’un pacient amb coronavirus i po-
drem enfocar, amb la màxima precisió i celeritat, el seu
tractament”, afirma José Manuel Santabárbara, enginyer
coordinador del projecte.

COVIDTools també ofereix un primer pronòstic del
pacient a partir de les dades obtingudes, de manera que

els metges compten amb una gran quantitat d’informació
preliminar per interpretar el resultat de, per exemple, una
placa toràcica. En paraules de Vicente Belloch, director
científic i R+D+I de l’Àrea d’Imatge d’Ascires: “Cada vegada
es posa més en relleu la importància d’identificar els pa-
cients de COVID-19 que generaran una resposta infla-
matòria i/o trombòtica i una pneumònia vírica que de-
semboqui en una síndrome de distrès respiratori, ja que
aquest grup de persones tenen una alta mortalitat”. L’ex-
pert destaca com “identificant a aquests pacients podrem
posar un tractament antiviral i antiinflamatori, per trac-
tar d’evitar que ingressin a l’UCI i ventilin mecànicament”.

SEGUIMENT DE LES SEQÜELES PROVOCADES 
PEL CORONAVIRUS
A mesura que augmenta el nombre de pacients que su-
peren el coronavirus, els especialistes han advertit l’a-
parició de seqüeles, algunes amb un possible impacte sig-
nificatiu en el cor, l’aparell respiratori, el cervell o el fet-
ge. L’equip responsable de COVIDTools també ha abor-
dat l’etapa posthospitalària, de manera que la platafor-
ma és capaç de realitzar un seguiment evolutiu de les pos-
sibles seqüeles del pacient amb COVID-19. “Comptar amb
aquestes dades ens ajuda a planificar la medicina per-
sonalitzada que ha d’acompanyar el pacient després de
l’alta mèdica, per controlar amb exactitud la seva evolució
i per protegir la seva qualitat de vida”, conclou Belloch.

COVIDTools, intel·ligència artificial al servei 
del pacient de COVID-19

La primera plataforma informàtica que vincula sinergies entre proves genètiques i de diagnòstic 
per la imatge per obtenir una major precisió mèdica en afectats per coronavirus

Especialista processant la imatge de pulmó d’un pacient amb COVID-19

“Els algoritmes d’aquesta tecnologia poden 
calcular les possibles seqüeles respiratòries,
neurològiques o cardiopulmonars 
en els afectats per coronavirus”
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La Sagrada Família reobrirà
el 4 de juliol per fases

PATRIMONI4El patronat de la
Sagrada Família ha anunciat que
reobrirà el temple el 4 de juliol
després d’haver hagut de tancar
per la crisi del coronavirus. 
L’obertura es farà per fases i la

primera, que durarà fins al 12 de
juliol, estarà dedicada a la gent
que forma part dels serveis sani-
taris i d’emergències. Així doncs,
els dies 4, 5, 11 i 12 de juliol el per-
sonal dels serveis essencials po-
dran fer un total de 12.000 visi-
tes de forma gratuïta. 
La segona fase anirà del cap

de setmana del 18 de juliol i fins

que acabi l’any i estarà destina-
da als barcelonins. Es preveuen
un màxim de 125.000 visites, que
també seran gratuïtes. A partir
del 16 de juny s’habilitarà un web
per poder fer les reserves.
Per últim, la tercera fase

serà la d’obertura per als turis-
tes. Encara no té dates i depen-
drà de com evoluciona el turis-
me internacional. Des del pa-
tronat han volgut especificar
que no es faran coincidir les vi-
sites dels turistes amb les dels
barcelonins, ja que se separan
per franges horàries.

EQUIPAMENTS4La Biblioteca
Sagrada Família es va tornar a po-
sar en marxa el passat dia 3 de
juny després de gairebé tres me-
sos tancada per la pandèmia. Ho
va fer d’una forma molt diferent
del seu funcionament habitual
però els veïns ja poden gaudir del
servei d’un espai que té una gran
importància.
Candi Rubin és la directora

provisional de la biblioteca –nor-
malment ho és de la Montbau
però aquests dies cobreix la bai-
xa de la directora habitual– i, en
declaracions a Línia Eixample, re-
lata com estan sent aquests pri-
mers dies. “Ara només podem fer
el servei de préstec que prèvia-
ment s’hagi demanat amb cita.
Per ara s’ha acabat això de veure
gent entrar, consultar els llibres,
moure’s... Ara només arriben fins
a la primera planta, on tenim la
zona d’acollida, i els entreguem el
préstec que han demanat”, explica
Rubin.
Un dels aspectes més curiosos

que relata Rubin és que els llibres
també els toca fer un procés de

quarantena de 14 dies. “Quan la
gent els torna a la bústia, d’allà van
a la segona planta, on tenim la sala
de la quarantena”, afirma. Des-
infectar-los ho han descartat per-
què els llibres es farien malbé.

VOLUM DE FEINA
La forma de treballar d’aquests
dies està provocant que tots els
processos siguin més lents. Això,

explica Rubin, crea una mica de
neguit als treballadors perquè
no arriben a donar l’abast pel vo-
lum de feina que es genera. “La
gent, però, és molt agraïda i ho en-
tenen perfectament”, diu la di-
rectora provisional. De moment
el funcionament de la biblioteca
serà aquest durant força temps. El
que potser ja obrirà la setmana
que ve són les sales d’estudi.

La sala dels llibres confinats. Foto cedida

Biblioteca Sagrada Família:
quan els llibres fan quarantena

Casa Cádiz | Nova denúncia per abusos sexuals
Dues dones de l’espai ocupat de la Casa Cádiz han denunciat als Mossos d’Esquadra
haver patit abusos sexuals per part d’un home que també vivia al centre. El cas no té
res a veure amb la denúncia per abusos contra l’impulsor de l’espai, Lagarder Danciu.

La Sagrada Família fa mesos que està tancada. Foto: Pere Francesch/ACN
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MERCATS4El Mercat dels En-
cants va reobrir les portes di-
vendres passat després de gai-
rebé tres mesos tancat a causa
del coronavirus. L’obertura,
però, va ser a mig gas, amb mol-
tes de les parades tancades i
amb els llocs de subhastes en-
cara sense el permís per re-
prendre la seva activitat.
El retorn, a banda, també va

estar marcat per les queixes dels
paradistes per la taxa que els
cobra l’Ajuntament. Durant els
mesos del tancament no la van
haver de pagar però des d’ara
l’Institut de Mercats ja la torna a
exigir íntegrament. 
El president de l’Associació de

Venedors dels Encants, José Ne-
bot, recorda a Línia Eixample
que fa tres mesos que no treba-
llen i deixa clar que la situació dels
paradistes és complicada. “Hi
havia gent que ja li costava pagar
i ara les vendes seran baixes”, afir-
ma Nebot. El president dels ve-
nedors considera que l’Ajunta-
ment no els hauria de fer pagar la
taxa “com a mínim fins a finals

d’any”. Si no és així, afegeix, “que
ens facin una oferta, però la si-
tuació actual no és justa”.
Més enllà d’aquesta polèmi-

ca, Nebot explica que l’arrenca-
da està sent lenta però es mos-
tra satisfet perquè diu que hi ha-
via moltes ganes d’obrir. El mer-
cat obre els mateixos dies (di-
lluns, dimecres, divendres i dis-

sabte) però amb l’horari reduït
de 9 a 16 hores. 
Divendres passat van obrir el

30% de les parades, dissabte el
40% i dilluns es va arribar al 50%.
“Alguns potser no reobriran i
d’altres no podran pagar la taxa.
La situació és difícil i necessitem
la clientela, però amb les limita-
cions és difícil”, conclou Nebot.

Els Encants van obrir divendres a mig gas i amb poca clientela. Foto cedida

Reobre el Mercat dels Encants
amb queixes per la taxa

Transformadors | Consum responsable de roba
El Casal Transformadors va organitzar divendres passat una 

vídeo trobada per debatre sobre el consum responsable de roba. La 
protagonista de l’acte va ser l’activista pel decreixement Marina Reig.

Últims dies per inscriure’s 
al concurs Estació Escènika

CULTURA4Aquesta és l’última
setmana per presentar propos-
tes a la tercera edició del concurs
Estació Escènika d’exhibició
d’espectacles de petit format.
Tot i que el certamen se cele-
brarà els dies 18 i 19 de setem-
bre, el termini per inscriure-
s’hi acaba dilluns que ve, 15 de
juny, i les propostes selecciona-
des s’anunciaran el dia 30 d’a-
quest mateix mes.
Estació Escènika és un con-

curs impulsat pel Centre Cívic
Ateneu Fort Pienc i el Centre Cí-
vic del Parc Sandaru, amb la

col·laboració de l’Associació de
Comerciants Eix Fort Pienc.
L’objectiu d’aquesta iniciativa
és trobar i promocionar nous ta-
lents de les arts escèniques: dan-
sa, teatre, circ... Hi poden parti-
cipar companyies d’entre dos i
vuit membres (sempre que si-
guin majors de 16 anys) que
presentin peces inèdites de, mà-
xim, vint minuts de durada.
Els grups guanyadors obtin-

dran un pas directe al cicle Ki-
nètic del CC Parc Sandaru o la re-
presentació remunerada de l’obra
en diversos comerços del barri.



Bàsquet | Juan Hereza i el seu cos tècnic renoven amb el CB Roser
El CB Roser seguirà tenint el mateix patró la temporada que ve. Diumenge passat, el club del Fort Pienc

anunciava la renovació del tècnic, Juan Hereza, i del seu staff tècnic. A més, el club ha anunciat els fitxatges
de tres jugadors de l’UBSA (Víctor Pla, Bernat Camarasa i Jonel Palou) i el de Tomas Van Haren.

Superat el període de tres mesos
d’ençà que l’esport es va aturar,
els clubs miren cap al futur amb
més dubtes que no pas certeses.
Quan es podrà tornar a entre-
nar? Quin serà el calendari de la
temporada que ve? Serà viable
econòmicament mantenir la ca-
tegoria o pujar? Una de les enti-
tats que es planteja qüestions
com aquesta és el Futsal Polaris.
El seu coordinador, Marc

Valls, explica a Línia Eixample
que “esperem que tot es posi en
marxa el juliol. De fet seria millor
que fos a finals d’aquest mes,
però ho veurem”, admet. I és que
el conjunt del Fort Pienc encara
ha de fer les proves per saber
amb quins jugadors i jugadores
compta per al curs que ve. “En
una temporada convencional ha-
ver de fer les proves a principis de

juliol seria molt tard, però en una
situació com l’actual tothom s’ha
d’adaptar al que hi ha i esperar”,
afegeix Valls.
“Els juvenils i els sèniors es-

tan força perfilats, però la situa-
ció és ben diferent a la base, per-
què tota la feina d’scouting dels
últims mesos no s’ha fet. Les xar-
xes socials són l’únic altaveu
que tenim ara mateix”, apunta el
coordinador.

“TEMPORADA DE CANVIS”
Valls, que va assumir les fun-
cions de coordinador a finals
d’abril, creu que la 2020-21 serà

“una temporada de canvis”. Pel
que fa als sèniors masculins, hi

haurà modificacions en l’A, que
tornarà a jugar a Segona Cata-
lana amb novetats, tot i que la
novetat principal serà el canvi en
el B, que passarà a estar format
només per jugadors que tinguin
23 anys com a màxim.
L’objectiu d’aquesta decisió,

assegura Valls, és potenciar la
formació i que l’equip serveixi
com la transició des del juvenil
A fins al primer equip i, de fet,

que el camí des de la base fins al
sènior sigui molt més armònica.

NOU SÈNIOR FEMENÍ?
La gran novetat pel que fa als pri-
mers equips, però, seria la crea-
ció d’un primer equip femení. “El
tenim força perfilat de cara a la
temporada que ve, la intenció es
que jugui també a Segona Cata-
lana”, assegura el coordinador,
que diu que aquest és “el mo-

ment ideal perquè el club faci l’a-
posta també per l’esport femení”.
Si no hi ha cap canvi, el Po-

laris seguirà entrenant a l’esco-
la Brusi (tots els equips de la seva
base) i a l’escola Bogatell (juve-
nils i sèniors) i disputant els
seus partits a l’Estació del Nord
(les categories de formació) i al
Pavelló del Centre Esportiu Mu-
nicipal Marítim (tots els de ca-
tegoria superior).

“Esperemque tot arrenqui el juliol”
» El nou coordinador del Polaris, Marc Valls, explica que encara han de fer les proves per al curs que ve

» El conjunt del Fort Pienc treballa en la creació d’un sènior femení que jugaria a Segona Catalana

Tots els equips del club tenen ganes de tornar a trepitjar les pistes. Foto: Màgic Sants

Pau Arriaga
FORT PIENC

“Les xarxes socials són
l’únic altaveu que ara
mateix tenim”, apunta
el coordinador
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A partir d’aquest mes, podrem llegir
L’any del micode Patti Smith en català, grà-
cies al traductor Martí Sales i al Club Edi-
tor. Es tracta de la novel·la autobiogràfi-
ca que la cantant va publicar a finals de
l’any passat, després de rebre el premi Na-
tional Book per Just Kids. El llibre, que co-
mença “amb la pèrdua d’un gran amic”,
és un repàs pel seu any 2016.

Viu en línia

Llibres

L’any del mico
Patti Smith

Mentre tenim la “nova normalitat” cada
cop més a prop, el Teatre Lliure continua
reinventant-se i oferint propostes virtuals
per al seu públic. Ara, s’ha sumat a His-
tòries d’Europa: crisi i reflexió, impulsada
pel teatre Dramaten d’Estocolm, que
consisteix a emetre de forma simultània
a tot Europa els vídeos enregistrats per
equips artístics de diversos teatres.

Teatre

Històries d’Europa
Teatre Lliure

El tercer àlbum d’estudi de Dellafuente ja
ha vist la llum. Descanso en poder (D.E.P.)
fa referència a la voluntat de l’artista de
Granada de “matar Dellafuente”, de co-
mençar una nova etapa musical. El disc
conté una desena de cançons (com el sin-
gle Nubes) i ha comptat amb la col·labo-
ració d’El Guincho, conegut pels seus tre-
balls amb artistes de la talla de Rosalía.

Música

Michaela Coel ha creat, escrit, codirigit (de
la mà de Sam Miller) i protagonitzat Po-
dría destruirte, la nova sèrie d’HBO que ja
ha rebut molt bones crítiques. Arabella
Essiuedu és una escriptora jove que, un
dia, es desperta amb ressaca després d’u-
na festa i amb el record que algú la va
agredir sexualment la nit anterior, una ex-
periència que la canviarà per sempre.

Pelis i sèries

Podría destruirte
Michaela Coel

Descanso en poder (D.E.P.)
Dellafuente

Fundació Antoni Tàpies
La desescalada continua avançant i els museus comen-
cen a reobrir les portes. La Fundació Antoni Tàpies, que
el 5 de juny va fer 30 anys, celebra el seu aniversari amb

l’obertura de diverses exposicions que havien quedat
paralitzades per la pandèmia: L’àcid és el meu ganivet (a
partir del dia 12), Teatre i Certeses sentides (totes dues, a
partir del dia 19). A més, la fundació ha volgut tenir un

detall amb els que, com ella, van néixer el 1990: aquests
afortunats que ara arriben a la trentena gaudiran d’un

any d’accés gratuït a les diferents exposicions i activitats.

À N G E L  L L À C E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser presentador de TV, actor i director
Es va fer popular com a professor d’Operación Triunfo

Famosos

Fitxar per TVE
Presentarà el nou concurs d’estiu: ‘Bloqueados por el muro’ 

Expectació pel nou programa 
Alguns es pregunten si deixarà ‘Tu cara me suena’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Desperados III
Desperados III és un videojoc d’estratègia ambientat al Far West, que estarà

disponible a partir del 16 de juny per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Àngel Llàcer (Barcelona, 1974) és d’aquelles per-
sones que tothom associa a la televisió. Des que

va fer de professor d’interpretació a la primera
edició d’Operación Triunfo, la seva relació amb la
pantalla petita no s’ha aturat. Altres talent shows,
com Tú sí que vales (Telecinco) però sobretot Tu

cara me suena (Antena 3), l’han mantingut sem-
pre present en horaris de màxim audiència a les
principals cadenes privades espanyoles. Paral·le-
lament, no ha deixat de desenvolupar la seva ca-
rrera d’actor i director de teatre, amb obres com

La jaula de las locas o La tienda de los horrores.
Ara, TVE ha anunciat que Llàcer és el seu nou fit-
xatge: el barceloní presentarà Bloqueados por el

muro, un nou concurs que s’emetrà a La 1 durant
l’estiu i que li permetrà tornar a la casa que el va
veure fer els primers passos en el món televisiu.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

ECONOMIA LOCAL

El consum de proximitat ens permet gaudir de productes frescos: 
aliments de temporada que conserven tots els nutrients

NORMATIVA

SALUT

MEDI AMBIENT

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

i ALIMENTACIÓ

Optar per productes de proximitat a l’hora d’omplir la
nevera i el rebost sempre és bona idea. Però en
aquests moments, amb la crisi econòmica derivada de

la pandèmia del coronavirus, és encara més important donar
suport als productors i comerços locals. A més, és una decisió
que tindrà beneficis en la nostra alimentació i, de retruc, en la
nostra salut i benestar.

Apostar per la proximitat a l’hora de fer la compra ens per-
met gaudir d’aliments frescos; és a dir, d’aliments de tempo-
rada que no han estat setmanes en una cambra frigorífica, de
manera que conserven tots els seus nutrients. Des de la Unió
de Pagesos recorden que aquests aliments són “produïts amb
la normativa europea” i que, per tant, “garanteixen els estàn-
dards de qualitat alimentària, més necessària que mai en l’ac-
tual situació”. 

Un altre gran beneficiat del consum de proximitat és el
medi ambient. Els productes de km 0 tenen molt menys im-
pacte mediambiental que els productes importats de països
llunyans, per una raó evident: no han de fer llargs recorreguts,
cosa que implica menys emissions de CO2. 

L’aposta per la proximitat

En temps de crisi, és encara més important 
donar suport als productors i comerços locals 

Les claus

La Unió de Pagesos recorda que aquests aliments 
“garanteixen els estàndards de qualitat alimentària”

Els productes de km 0, com que no han de fer 
llargs recorreguts, provoquen menys emissions
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