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Acceleres el pas perquè notes que
algú camina just darrere teu,
fas veure que parles per telèfon
perquè així sembles i et sents
més protegida, i estrenys amb
força les claus que fa estona que
tens preparades a la mà, a punt
per obrir i tancar ràpidament el
portal tot controlant que ningú
intenti colar-s’hi. Entres a casa i
envies un whatsapp tranquil·lit-
zador: “Ja he arribat”.
La por d’anar sola pel carrer

en qualsevol moment del dia
afecta el 45% de les dones es-
panyoles, una xifra que arriba al
83% quan es tracta de fer-ho a la
nit. Així ho revelen les respostes
de més de 35.000 dones a una

enquesta online sobre seguretat
femenina creada per l’aplicació
Sister, de l’empresa madrilenya
Wave Location Technologies. La
por que assenyala l’enquesta és
la resposta natural a casos com
els de Diana Quer o Laura Luel-
mo, així com a milers d’expe-
riències en primera persona que
han fet percebre els carrers com
un territori hostil per a les dones.
Convençuda que cadascuna

d’aquestes vivències és impor-
tant, la periodista Núria Emilio
ha creat un mapa virtual col·la-
boratiu per reflectir les situacions
de violència i discriminació mas-
clistes que es donen als carrers
de Barcelona. El projecte, que
s’emmarca en una investigació
coordinada per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB),
ha estat batejat amb el títol ‘La
nostra veu’ i fa servir “el mapa

com a plataforma d’storytelling;
és a dir, com a eina per explicar
històries”, detalla Emilio. Així,
qualsevol dona pot compartir la
seva experiència de forma anò-
nima, indicant el punt de la ciu-
tat on va tenir lloc i, opcional-
ment, afegint fotografies, vídeos
o altres materials.

“No es tracta d’estigmatitzar
zones de la ciutat ni de marcar
punts negres”, matisa la creadora
de la iniciativa. Tot i que admet
que el projecte es troba encara en
fase inicial –la pàgina web es va

estrenar fa només unes setma-
nes–, assegura que l’objectiu és
aconseguir crear una radiografia
de la ciutat que reflecteixi que el
masclisme “és una cosa quoti-
diana que passa a tot arreu”.
“Afortunadament, la lluita fe-
minista està a l’ordre del dia,
però encara hi ha actituds mas-
clistes permeses socialment”,
recorda. Es refereix, per exem-
ple, als comentaris sobre el seu
físic que sovint ha de suportar
una dona quan passa per davant
d’un grup d’homes. Parla de si-
tuacions tan normalitzades du-
rant tants anys que de vegades
costen d’identificar com a mas-
clisme. De fet, algunes dones
amb qui ha parlat Emilio creuen
que el seu cas no és prou relle-
vant, però ella reitera que “tots
els testimonis compten: haver de
passar por ja és prou greu”.

L’EXEMPLE DE GEOCHICAS
Tenir referents que et marquin
el camí és clau per tirar endavant
una idea, i Emilio ho va consta-
tar en parlar amb Geochicas.
Aquest col·lectiu de mapejado-
res feministes es va fundar l’any
2016 a l’Amèrica Llatina i ara ja
té presència als cinc continents.
Incorporant la perspectiva de
gènere al món de la geolocalit-
zació, han posat de manifest
qüestions com la bretxa salarial
o la infrarepresentació de les
dones en el nomenclàtor dels ca-
rrers de les ciutats. Els consells
d’aquestes expertes en el procés
de creació de ‘La nostra veu’
van servir per, entre altres mi-
llores, garantir la protecció de da-
des de les usuàries que partici-
pen en el mapa, per tal que se
sentin del tot segures a l’hora de
compartir la seva història.

Unaxacrapresenta totarreu
» El mapa ‘La nostra veu’ busca visibilitzar les situacions masclistes viscudes als carrers de Barcelona
» La creadora d’aquest projecte col·laboratiu, Núria Emilio, té clar que “tots els testimonis compten”

Anna Utiel
BARCELONA

‘La nostra veu’ és el nom del mapa col·laboratiu creat per la periodista Núria Emilio, a la imatge de la dreta. Fotos: La nostra veu / Cedida

“No es tracta
d’estigmatitzar 
zones de la ciutat ni de
marcar punts negres”
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La lupa

per Cristina Badia (Nova Eucària)

Què n’hem après?

El 14 de juliol va fer quatre mesos que el
meu gran amic, l’Emilio, va morir a cau-
sa de la Covid-19. Va ser el mateix dia que
es va decretar l’estat d’alarma, quan
aquesta malaltia començava a fer estralls.
No cal dir que aquesta pèrdua va repre-
sentar un cop inesperat i un xoc per a la
família i amics. Ens havien dit que el vi-
rus era perillós per a un determinat
col·lectiu de “risc” en el qual l’Emilio no s’hi
trobava. Sia com sigui, el resultat d’aquesta
pandèmia és que tenim una part de la so-
cietat trencada, no només de dolor per la
pèrdua d’éssers estimats, sinó també per
les seqüeles que ha deixat –o, millor dit,
deixa– un virus intel·ligent del qual encara
ens queda molt per conèixer. 
Tot va començar el dia que

vas marxar, estimat amic. No
sabíem què venia i encara no
sabem fins quan durarà tot
això, ja que, en arribar l’espe-
rada fase 3 de la desescalada,
tothom es va mostrar content,
relaxat, alegre... s’havia d’ac-
tivar l’economia. Què està passant ara?
Doncs que comencem a tenir un escena-
ri de brots i rebrots, però no deixo de pen-
sar en la motxilla de morts que portem a
l’esquena. Rere les xifres hi ha persones,
famílies, vides. Ho tenim present, això?
Però tenim una altra “pandèmia” que

també ens afecta globalment, l’escalfa-
ment del nostre estimat planeta, de con-
seqüències terrorífiques i amb el qual ja
fem tard. Amb la crisi de la Covid-19, la
natura ens va donar una lliçó de la manera
com es podia regenerar, el planeta va te-
nir un respir i, torno a insistir, quant n’hem
reflexionat, sobre això? Quant n’han re-

flexionat els governs de l’anomenat “pri-
mer món”? És cert que alguns dels països
que conformen aquest grup han desen-
volupat unes agendes i una sèrie de com-
promisos al respecte (acord de París, el
pacte verd europeu, cimeres climàti-
ques...), perquè són ells, els que tenen més
recursos, els que han de donar exemple
de solidaritat amb la resta i han de fo-
mentar models de producció sosteni-
bles que ajudin a preservar els nostres eco-
sistemes i la biodiversitat. Si no, al pas que
anem, no hi haurà moltes més genera-
cions humanes futures. 
El planeta està malalt i aquí no hi hau-

rà vacuna que ho pugui aturar, de res ser-
virà quedar-nos un mes o dos a casa. En-

tre tots hem de fer mans i mànigues per
sanar-lo. A més a més, ara ja sabem que
moltes de les malalties que patim prove-
nen de la degradació ambiental i que, si
seguim així, destruint la biodiversitat, el
risc que apareguin noves malalties infec-
ciones serà cada cop més probable. Per
tant, el canvi climàtic també té efectes so-
bre la nostra salut. Repeteixo: ja en re-
flexionem suficientment, sobre això?
En diverses ocasions he sentit dir a ex-

perts/tes que la pandèmia ens havia de
servir per aprendre a tenir formes alter-
natives de fer les coses, parlant d’inicia-
tives a favor del medi ambient, a una ex-

plotació sostenible del medi natural... i jo
em pregunto: això ha estat així? Em pre-
ocupa que després d’haver viscut una cri-
si sanitària mundial i de veure com mi-
lers d’éssers humans han perdut (i per-
den) la vida a causa de la Covid-19, en-
cara estem presenciant imatges on la in-
consciència, l’egoisme i la manca de so-
lidaritat de la nostra societat del “primer
món” prevalen. Els interessos individu-
als són el primer i la resta es veu des de
la llunyania, sempre en tercera persona.
Aquest fet em provoca pessimisme. Si

no aprenem a pensar en el bé col·lectiu,
si no deixem de consumir innecessària-
ment, de tenir més empatia vers els altres
(i no parlo només d’éssers humans), si no

deixem de ser tan egocèn-
trics, si no tenim una visió
global del que està passant i
si no reflexionem, a banda
d’esdevenir una societat tite-
lla i fàcilment manipulable
per les elits econòmiques i po-
lítiques, entrarem en una

fase on el compte enrere serà irreversi-
ble. El progrés ha d’estar vinculat a una
societat que valori com s’està explotant
el medi natural i les conseqüències d’ai-
xò; el progrés ha d’anar de la mà d’una so-
cietat lletrada i valenta, activa, que no ca-
lli, que es manifesti, que reflexioni, per-
què el planeta ens necessita i nosaltres a
ell. És una relació de reciprocitat i està a
les nostres mans salvar-lo.
Sé que, amb l’Emilio, aquest hauria es-

tat tema per a una de les nostres llargu-
es converses, i li dedico perquè va marxar
massa aviat, molt ràpid, i perquè sempre
estarà present a la meva vida. Ell ja ho sap.

El progrés ha d’estar vinculat a una societat
que valori com s’està explotant el medi 

natural i les conseqüències d’això

La meva parella i jo
hem donat positiu per

Covid-19. Hem avisat els
familiars i amics amb els qui hem estat
els darrers dies. Són ells els qui s’han
aïllat i han trucat al seu CAP perquè els
fessin les proves. Ningú ens ha pre-
guntat pels nostres contactes ni ha fet
cap rastreig.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pegasus també va ser
el sistema digital d’es-

pionatge israelià amb
què l’Aràbia Saudita de Bin Salman
hauria seguit les converses del perio-
dista crític Jamal Khashoggi amb altres
companys i activistes. Després, va ser
assassinat dins del consolat saudita a
Istanbul.

@txellfeixas

Trágica noticia: asesi-
nada una mujer a ma-

nos de su pareja y en
presencia de su hijo en el barrio del Ra-
val de Barcelona. La violencia de gé-
nero nos sacude de nuevo. Urge seguir
trabajando en medidas de prevención
para poner fin a esta cruda realidad.
#NiUnaMenos.

Juan Carlos I metió pre-
suntamente en España

dinero de Suiza en fajos
de billetes burlando los controles del
aeropuerto de Barajas: el supuesto
testaferro le traía remesas de hasta
300.000 euros en negro en vuelos re-
gulares desde Ginebra a la Zarzuela du-
rante años.

@JesusCintora@MariaEugeniaGay@mirietus

Els semàfors

Calàbria 66
Calàbria 66 ha posat en marxa la Sala
Mercat, una iniciativa que pretén con-
vertir l’entorn del Mercat de Sant Anto-
ni en un espai cultural. Ja s’hi ha fet un
concert i la idea és que, a partir del se-
tembre, hi hagi una actuació mensual.

pàgina 6

Casal Transformadors
El Casal de Barri Transformadors acull
les sessions d’un grup d’acompanya-

ment al procés de dol dinamitzat per la
psicòloga Lola Gonzàlez, que vol pal·liar
els efectes negatius que el confinament
ha tingut en aquest procés tan necessari. 

pàgina 10

Libertad Ribera
Les funcions del Microteatre Barcelona
estan aturades i no tenen data de repre-
sa, però la gerent del local, l’actriu Liber-
tad Ribera, no es rendeix. Mentre el Mi-
croBar continua funcionant, s’està plan-
tejant opcions per recuperar el teatre. 

pàgina 8



L’edifici històric de la Univer-
sitat de Barcelona (UB), ano-
menat inicialment edifici de

la Universitat Literària i destacat
conjunt arquitectònic situat a la
plaça Universitat, emblema aca-
dèmic de la capital de Catalunya
i de tot el país i un dels primers
edificis que es van alçar al nou Ei-
xample, va ser dissenyat per l'ar-
quitecte català Elies Rogent i Amat
i construït entre els anys 1862 i
1893. L’urbanista va rebre l’encà-
rrec reial el dia 24 d'agost de
1859, que ordenava la construcció
d'una edificació que acollís les
facultats de Dret, Filosofia i Lletres,
Medicina, Ciència, Farmàcia, l'es-
cola industrial superior i l'escola
professional de Belles Arts. Rogent

i Amat va presentar el projecte el
dia 28 de juny de 1860 i el següent
2 d'agost la reina espanyola Isabel
II inaugurava oficialment les obres,
que van començar el 1861 i es van
acabar entre els anys 1892-93.
Tot i això, el 1871 es van iniciar les
classes i la seu universitària, un es-
pai únic i excepcional del segle
XIX, de 30.000 metres quadrats i
amb una gran varietat d’espais
d’interès artísticocultural, singu-
laritat i caràcter, avui en una pri-
vilegiada situació en ple centre de
la ciutat, es va inaugurar oficial-
ment l'any 1874.

L'organització arquitectòni-
ca de l'edifici respon a les dues
idees principals de com ha de ser
una universitat del teòric italià de
l’arquitectura Francesco Milizia: la
de situar el paranimf al centre de
la seva composició i la de la di-
recta correspondència de cada
una de les parts situades als dos
costats del cos central: el de la
dreta destinat als estudis cientí-
fics i el de l’esquerra als estudis de
lletres. En el cos central s’hi tro-
ben el paranimf i el vestíbul prin-

cipal, presidit per l’escala d’honor,
des d'on es ramifica i s'organitza
tot l'espai. Cobert amb voltes
d'aresta sustentades per pilars
neoromànics amb capitells, es
divideix en tres naus de vuit

trams. A les parets s'hi troben cinc
estàtues dels germans Vallmitja-
na (Agapit Vallmitjana i Barbany
Venanci Vallmitjana Barbany),
que representen Sant Isidor de
Sevilla, Averrois, Alfons X el Savi,
Ramon Llull i Joan Lluís Vives.

Els seus claustres i els jardins
Ferran Soldevila coronen el re-
cinte universitari, catalogat com
a Bé Cultural d’Interès Nacional,
que ofereix els seus espais més
emblemàtics en què es conju-
guen història, tradició i art. 

Edifici històric de la UB

Història, tradició i art

Any 1865. Edifici de la Universitat de Ba
rcelona en construcció. 

Al fons els primers edificis de l’Eixample
.

Foto: M. Sala (Arxiu Fotogràfic de Barcelo
na)

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

 



líniaeixample.cat 15 de juliol del 2020

| 6

Esquerra de l’Eixample

CULTURA4Poc s’imaginaven
Klaus Stroink, Rai Benet i Gui-
llem Boltó quan van començar a
improvisar al seu pis de l’Es-
querra de l’Eixample en la pri-
mera setamana de confinament
que arribarien a la nova norma-
litat convertits pràcticament en
estrelles internacionals. 
Els Stay Homas han publicat

la mixtapeDesconfination amb
Sony, han presentat una gira
internacional per al 2021 i ja pre-

paren un àlbum que es publica-
rà de cara a la tardor. 
L’èxit dels dos concerts de la

gira que han programat a la
Sala Razzmatazz està assegu-
rat: les entrades es van esgotar
en menys de dues hores. Però el
que més sorprèn d’aquest tour és
que para a ciutats europees com
París o Londres i, fins i tot, viat-
ja a l’Amèrica Llatina: Ciutat de
Mèxic, Bogotà, Santiago de Xile,
Montevideo i Buenos Aires.

CRISI4Cop dur per als amants
del setè art del barri i de la ciu-
tat, en general. Els Cinemes Mé-
lies, que feia 24 anys que ocu-
paven el número 102 del carrer
Villarroel, tanquen definitiva-
ment. El propietari de les sales,
Carles Balagué, ho va confir-
mar ahir al diari Ara, mesos
després d’haver abaixat la per-
siana per la crisi del coronavirus
amb l’esperança de tornar-la a
apujar. Però l’impacte de la pan-
dèmia ha estat tan gran que Ba-
lagué ha hagut de prendre la de-
cisió més difícil.
Aquest famós cinema de l’Es-

querra de l’Eixample va sobre-
viure a un incendi que va tenir
conseqüències materials greus
l’any 2011 i que va obligar a
tancar les dues sales durant sis
mesos. Malgrat que es van refer
d’aquell foc, la crisi generalitza-
da que ha afectat el sector en
l’última dècada tampoc no hi ha
ajudat. A això, a més, cal sumar-

hi el mal estat de la finca i la mala
relació amb la seva propietat, se-
gons ha explicat Balagué al ma-
teix mitjà.
Una amalgama de proble-

mes, doncs, que ha acabat amb
un desenllaç trist per al món del
cinema. Especialment trist per a
aquells espectadors que valo-
ren les sales que encara progra-
men cinema d’autor en versió
original, com feia el Mélies des

del 2010, quan va deixar de pro-
jectar grans clàssics.
Amb el tancament definitiu,

els Cinemes Mélies s’afegeixen a
una llista que es fa cada cop més
llarga. Entre les sales de cinema
que han hagut de tancar en els
darrers anys hi ha també el Pa-
lau Balañá, que es va acomiadar
del públic el mes de febrer, o
l’antic cinema Urgell, que des de
l’any passat és un Bonpreu.

La crisi del coronavirus ha fet impossible la reobertura del cinema. Foto: Mélies

Els Cinemes Mélies tanquen
després de més de vint anys

De cantar a la terrassa de casa
a fer una gira internacional

Xarxa de Suport Mutu | Canvien els dies de recollida
La Xarxa de Suport Mutu de l’Esquerra de l’Eixample ja no recull aliments
els dilluns al Casal de Joves Queix. Sí que ho continua fent, però, els diven-
dres a aquest mateix espai i els dimarts i dijous al Casal Popular Lina Òdena. 

CULTURA4El moviment veïnal
Calàbria 66, amb la col·laboració
d’altres entitats del barri, ha pre-
sentat una iniciativa per instal·lar
la cultura a l’anomenat pati Ta-
marit del Mercat de Sant Anto-
ni, entre els carrers Comte Borrell
i Urgell. Els impulsors del pro-
jecte han rebatejat aquest espai
amb el nom de Sala Mercat i el
volen consolidar com a escena-
ri cultural. De moment, diven-
dres passat s’hi va fer el primer
espectacle, un concert de jazz
amb Víctor Oller i Jaume Guerra.
“Va ser un tast per veure

com funcionava la idea amb les
mesures de seguretat imposades
pel virus”, ha comentat el dina-
mitzador de Calàbria 66, Marc
Folch, a Línia Eixample. I la va-
loració d’aquest tast és positiva:
“S’hi van aplegar entre seixanta
i setanta persones i tothom en va
sortir molt satisfet”, celebra
Folch, que creu que la gent tenia
moltes ganes de gaudir d’un
concert en viu i en directe des-
prés de tants mesos. 

Tot i la bona rebuda del pri-
mer espectacle, la flamant Sala
Mercat no acollirà més actua-
cions durant aquest mes i el
que ve. Caldrà esperar, en el
millor dels casos, al setembre,
quan Calàbria 66 intentarà re-
prendre la iniciativa i convertir-
la en una cita mensual, segons ha

detallat Folch. “No tenim cap
plaça al barri, el mercat és el més
semblant i alhora l’element més
representatiu”, ha recordat
Folch, que vol fomentar la “pro-
gramació de proximitat” en
aquest entorn. Tot plegat, admet,
mentre continua “pendent de la
situació epidemiològica”.

El primer concert es va fer divendres passat. Foto: Twitter (@calabria_66)

Primer concert a la Sala Mercat,
que vol oferir una cita mensual

Sant AntoniSolidaritat | L’ONG De Veí a Veí, orgullosa del barri
“Estem molt orgullosos de ser del barri de Sant Antoni”, han dit els membres de
l’ONG De Veí a Veí a Twitter. Han acompanyat el missatge amb un vídeo de la seu
de Rocafort en ple funcionament: voluntaris amunt i avall i veïns fent donacions.

SALUT4Ja fa temps que les au-
toritats sanitàries insisteixen en
la importància de dur mascare-
ta per evitar contagis de coro-
navirus, però encara hi ha qui no
la porta o qui se la col·loca ma-
lament. Davant d’això, i tenint en
compte el repunt de casos de co-
ronavirus que s’ha donat en les
darreres setmanes, el personal
del CAP Manso ha difós un vídeo
alertant de la situació i posant
l’accent en l’ús de la mascareta.
La doctora Ylenia García, di-

rectora de l’EAP Sant Antoni, ha

adreçat un missatge “especial-
ment a la població més jove”: “És
crucial per al benestar de tots els
veïns que vosaltres us prote-
giu”, diu la doctora en el vídeo.
També hi apareixen tres veïns
d’edat avançada, especialment
vulnerables en aquesta pandè-
mia, que es fan seva la petició de
la metgessa. “Si us poseu la
mascareta, esteu cuidant de la
nostra vida”, diu un d’ells.
L’ONG De Veí a Veí ha estat

la impulsora del vídeo, compar-
tit també per Fem Sant Antoni. 

Crida del CAP Manso als veïns
perquè es posin la mascareta
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Dreta de l’Eixample

CULTURA4Obres de teatre de
quinze minuts per a un màxim
de quinze persones i en un espai
de no més de quinze metres
quadrats. Fa tot just cinc anys
que aquest format, conegut com
el 15-15-15, es va instal·lar al nú-
mero 194 del carrer Bailèn. L’a-
niversari, però, ha arribat en
un moment amarg: el projecte
està aturat sense data de retorn
per la impossibilitat d’adaptar-
se a les limitacions que ha im-
posat el coronavirus.
“El que fins ara havia estat el

nostre valor afegit, la proximitat
entre actors i públic, ara és la
nostra creu”, lamenta la gerent
del Microteatre Barcelona, Li-
bertad Ribera, en declaracions a
Línia Eixample. Mesures com la
reducció de l’aforament en un
50% o la necessitat de mantenir
la distància interpersonal d’un
metre i mig són incompatibles
amb l’essència del format.
En aquest context, l’actriu i

emprenedora al capdavant del
projecte s’ha proposat “treure
el màxim profit de l’espai per no
haver de tancar i poder recupe-
rar el microteatre quan es pugui”.
Per això va decidir reobrir el
MicroBar el mes passat i celebra
la bona resposta del veïnat: “La
gent del barri ens està donant
molt de suport”, afirma Ribera.
En paral·lel, és conscient de

la importància de renovar-se i

assegura que està “buscant no-
ves fórmules” per mantenir l’ac-
tivitat teatral al local. Oferir un
espai d’assaig a les compan-
yies, reconfigurar la zona del bar
perquè funcioni com una sala
petita de teatre o convertir el
hall en una galeria d’exposicions
d’artistes del  barri són algunes
de les alternatives que Ribera es
planteja per al futur més im-
mediat del Microteatre.

El projecte celebra el 5è aniversari en un moment amarg. Foto: Microteatre BCN

Les funcions del Microteatre
Barcelona, aturades sine die

Sagrada FamíliaOci | L’Ateneu El Poblet programa activitats per a tot el mes
El taller ‘Vinagre i ecofeminisme’ va donar divendres passat el tret de sortida al pro-
grama d’activitats de l’Ateneu El Poblet per a aquest juliol, que s’allargarà fins al dia
25 i oferirà diversos espectacles i xerrades en format tant presencial com virtual.

TURISME4En un any normal,
en ple mes de juliol, els telèfons
i els ordinadors dels establi-
ments turístics de Sagrada Fa-
mília traurien fum de tantes re-
serves que estarien rebent. Però
aquest no és, ni de bon tros, un
any normal. El 2020 i la pandè-
mia global que ha vingut amb ell
han fet trontollar el que fins ara
vèiem com una gran certesa:
que Barcelona s’omple encara
més de turistes durant l’estiu.
Tot i que els primers viatgers

estrangers van arribar a la ciutat
a finals de juny, la recuperació del
sector va a pas de tortuga. I, si bé
alguns veïns agraeixen poder re-
cuperar zones massificades que
feia anys que no es veien amb cor
de trepitjar, els empresaris i tre-
balladors que viuen del turisme
creuen els dits perquè les coses
tornin a ser com abans.
En aquest context, hi ha hotels

tan cèntrics i sol·licitats com l’Ay-
re Rosellón (Rosselló, 390) que

continuen tancats. Des d’aquest
hotel asseguren a Línia Eixample
que esperen poder reobrir a finals
de mes, però que encara no han
pres una decisió definitiva. De mo-
ment, els van arribant algunes pe-
ticions de reserves, que accepten
o rebutgen en funció de la data.
On la represa de l’activitat

sembla més lluny és a Abapart. Els
dos allotjaments que aquesta em-
presa d’apartaments turístics té al
barri (al 306 de Marina i al 565
d’Aragó) ni tan sols tenen data de
reobertura. En canvi, els establi-
ments de la mateixa cadena ubicats
al Camp de l’Arpa i al Fort Pienc sí
que estan oberts. “Només ve gent
de la resta d’Espanya per feina o
per visites familiars”, matisen des
d’Abapart. El mateix li ha passat a
la cadena Barcelona City Hotels,
que ha pogut reobrir algunes de les
seves pensions a altres punts de la
ciutat, però no l’hostal del carrer In-
dústria, 81. “Ningú ha intentat
reservar”, admeten. Però un dels

exemples més clars de l’impacte de
la crisi del coronavirus en el turis-
me és el de Dailyflats, una empre-
sa amb tres allotjaments a Barce-
lona –una al barri–que ha tancat
de forma definitiva. 

MÉS FEINA QUE OCI
Malgrat la situació desfavora-
ble, hi ha establiments de la zona
que ja es van posar en marxa el
mes passat, com l’Hotel Catalo-

nia Sagrada Família o els apar-
taments Eric Vökel Sagrada Fa-
mília Suites. Aquest últim allot-
jament, situat al 165 del carrer In-
dústria, té les seves setze habi-
tacions ocupades fins a finals de
juliol. “La majoria d’estades que
tenim ara són de llarga durada i
per motius de feina o d’estudis,
mentre que normalment a l’estiu
teníem estades curtes per turis-
me”, detallen des de l’empresa.

L’ÚLTIM HOTEL SALUT
Si hi ha un hotel que viurà un es-
tiu realment diferent és l’Hotel
Sagrada Família (Còrsega, 541),
l’últim de la ciutat que continua
funcionant com a Hotel Salut i
que ho farà, com a mínim, fins a
finals d’agost. L’establiment acull
persones sensesostre que han
superat el coronavirus i han re-
but l’alta hospitalària, però encara
han de passar la quarantena. 

El turisme, a pas de tortuga
» Molts establiments turístics del barri encara no han pogut posar-se en marxa en ple juliol
» Els viatges per treballar o visitar la família han guanyat terreny als viatges per fer turisme

L’Hotel Ayre Rosellón, un dels establiments turístics del barri que continua tancat. Foto: Ayre

SALUT4Els casos de coronavi-
rus s’han multiplicat per tres a
l’Eixample en només una set-
mana. Entre el 6 i el 12 de juliol,
es van detectar 121 positius al
districte, mentre que la setmana
anterior (del 29 de juny al 5 de
juliol) la xifra havia estat de 42
positius. 
Són les dades de l’Agència de

Salut Pública de Barcelona, que
revelen que l’Eixample i Sants-
Montjuïc –on també hi ha 121

casos després que la xifra s’ha-
gi multiplicat per quatre– són ac-
tualment els districtes de la ciu-
tat on hi ha més persones con-
tagiades de la Covid-19. 
Pel que fa al conjunt de la ciu-

tat, també s’han triplicat els ca-
sos de coronavirus, passant de
164 a 458 en només set dies. Se-
gons l’alcaldessa Ada Colau, la si-
tuació “no és alarmant” ni com-
parable amb la de Lleida i la co-
marca del Segrià. 

Es tripliquen els casos 
de coronavirus al districte

Successos | Aparten un metge per gravar una pacient
Un metge de l’EAP Dreta de l’Eixample ha estat apartat de l’Hospital de Sant
Pau, on també treballava, per haver gravat una pacient nua fent veure que era
per un estudi, segons ha avançat recentment el diari Ara i ha confirmat l’ACN.
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Dosis de cinema, música i
poesia al pati de la Casa Groga
CULTURA4Els vespres de juliol
tenen un escenari particular al
Fort Pienc: el pati de la Casa Gro-
ga. Aquest espai acull el cicle de
cinema ‘Clàssics a la fresca’, que
va començar el dia 8 amb la pro-
jecció de la pel·lícula Filadèlfia
i que s’allargarà tot el mes, ofe-
rint un gran títol cada dimecres.
D’altra banda, s’han programat
tres espectacles setmanals que
van arrencar ahir mateix.
El concert acústic d’Aura va

ser el tret de sortida d’aquest ci-
cle cultural, que seguirà dimarts
que ve amb l’actuació de Bàrtsia,

un grup format per tres dones
que combinen música i poesia
amb un fil conductor: la protes-
ta. Per últim, l’encarregada de
tancar el mes serà la jove poeta
Juana Dolores Romero, guan-
yadora del Premi Amadeu Oller,
que oferirà un recital el dia 28. 
Aquestes propostes arriben

en un any difícil per a l’oci i la
cultura del barri, després que el
coronavirus obligués a suspen-
dre’n la Festa Major. Part dels
beneficis que s’aconsegueixin
amb els actes es destinarà als
projectes de la Casa Groga.

SOCIETAT4La mort d’un ésser
estimat sempre és un tràngol di-
fícil, però, en condicions nor-
mals, hi ha un seguit de meca-
nismes que ajduen a assumir la
pèrdua i tirar endavant. Els co-
miats, els funerals o les reu-
nions familiars per recordar
aquella persona formen part del
que s’anomena procés de dol, un
camí tan complex com necessa-
ri que va quedar aturat durant
els mesos de confinament. 
Conscient dels problemes

que això pot comportar a llarg
termini, la psicòloga Lola Gon-
zàlez ha decidit crear un grup
d’acompanyament al procés de
dol al Casal de Barri Transfor-
madors. “Un dol complicat pot
ser l’origen de depressions o
transtorns d’ansietat”, explica a
Línia Eixample aquesta profes-
sional, que va començar a tre-
ballar amb el grup dijous passat.
De fet, Gonzàlez matisa que “el
primer contacte és individual,
perquè no tothom està preparat
per a les sessions grupals”.
Aquestes sessions serveixen

per “crear un espai on poder ex-
plorar i expressar les emocions
de forma segura”, fomentant
“la comunicació i l’escolta entre
els participants”, apunta Gon-
zàlez. Precisament, el fet de co-
nèixer gent que es troba en la
mateixa situació fa que els as-
sistents entenguin que “el que
estan experimentant no és res

estrany, sinó tot el contrari”,
afegeix la psicòloga.
La pròxima sessió d’aquest

grup d’acompanyament es farà
el dia 23, i les següents hauran
d’esperar fins al setembre, quan
n’hi ha dues programades. Gon-
zàlez no descarta organitzar-ne
més perquè “el procés de dol
acostuma a ser més llarg”.

El casal de barri acull les sessions amb una psicòloga. Foto: Transformadors

Creen un grup per facilitar el
procés de dol a Transformadors

Reconeixement | L’Escola Fort Pienc, finalista als FAD
La decoració de l’Escola Fort Pienc és una de les opcions finalistes en la secció
d’Interiorisme de la 62a edició dels Premis FAD. El Consorci d’Educació de

Barcelona és l’artífex de la decoració cromàtica d’aquest equipament. 
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Tot i que en un primer moment
la idea era deixar passat aquest
any de coronavirus sense guar-
dons, des de principis d’aquest
mes està en marxa una nova edi-
ció dels Premis Dona i Esport,
que en aquest 2020 es lliuraran
per tretzena vegada.
Des de la regidoria d’Esports

han tornat a posar en marxa el
certamen i admetran candida-
tures durant gairebé tot l’estiu:
la data límit per presentar-les
serà el 15 de setembre.
La finalitat del Premi és fer

visible la tasca de dones que
decideixen unir-se per la seva
passió i dedicació a l’activitat fí-
sica i l’esport, però també obrir
un nou camí a la difusió i al co-
neixement d’històries i refle-
xions sobre el paper de la dona
en el món de l’esport, per tal de
contribuir a una presència pari-
tària en totes les franges d’edat

i en tots els àmbits de l’activitat
física i esportiva.

QUATRE CATEGORIES
Com és habitual, els Premis Dona
i Esport tindran quatre catego-
ries: el Premi Mireia Tapiador a
la Promoció de l’Esport, dirigit a
les dones que han destacat en la
seva tasca de difusió i promoció
de l’esport; el Premi a la Dona Es-
portista, que distingeix la tasca so-
cial a favor de l’esport femení, la
dedicació i els mèrits esportius; el

Premi al Mitjà de Comunicació,
que reconeix les iniacitives per-
sonals o els mitjans que han des-
tacat per la tasca de promoció i di-
fusió de fets, activitats i èxits re-
lacionats amb les dones i l’esport
i el Premi al Club Esportiu, que
vol reconèixer l’entitat esportiva
de la ciutat que hagi destacat
per la seva tasca de promoció de
l’esport femení segons la seva tra-
jectòria o per la consecució d’u-
na fita esportiva en l’àmbit de l’es-
port femení durant l’any anterior.

Els guardons van crear-se l’any 2006. Foto: Ajuntament

En marxa la tretzena edició
dels Premis Dona i Esport

Pau Arriaga
BARCELONA

Competició | Primera gran cita post pandèmia a la ciutat
El passat diumenge 5, l’Institut Barcelona Esports va celebrar l’esdeveniment multiesportiu
1, 2, 3 a remontar Barcelona, celebrat amb la col·laboració del Banco Santander. La prova 
consistia en una cursa a peu, una altra en bicicleta i diferents proves de natació i d’spinning. 

Futbol i futbol sala arrenquen
a principis del mes d’octubre
CALENDARI4Els clubs de futbol
i futbol sala de l’Eixample ja te-
nen clar quan es donarà el tret de
sortida a la temporada 2020-
21: serà el cap de setmana del dis-
sabte 3 i diumenge 4 d’octubre. 
Així ho va anunciar la setma-

na passada la Federació Catala-
na de Futbol (FCF), de manera
que totes les competicions orga-
nitzades per aquest organisme ar-
rencaran a principis de l’avant-
penúltim mes del 2020.
D’aquesta manera, l’FC l’Es-

querra de l’Eixample, la UD Parc
i la UE Celtic, entre altres, ja co-
neixen quan hauran de jugar el
seu primer partit del curs que ve,
de manera que ja poden comen-

çar a preparar les seves respecti-
ves pretemporades.

ESPERANT LA RFEF
Per altra banda, equips com el
CFS Eixample o el Bosco Roca-
fort, entre altres estan esperant
que la Federació Espanyola de
Futbol (RFEF) publiqui els ca-
lendaris 2020-21 de les compe-
ticions que organitza.
En el cas dels equips de futsal

del districte, el que falta per co-
nèixer són el calendari de Sego-
na Nacional femenina (on juga el
CFSE) i el de Tercera masculina
(on hi ha els dos equips, que te-
nen molts números d’enfrontar-
se durant el curs que ve).

| 12

Esports
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La pandèmia del coronavirus ha desafiat
el sistema sanitari català, integrat per pro-
fessionals que s’han deixat la pell convi-
vint amb la manca de material i amb unes
xifres esfereïdores. El cap de Societat de
RAC1, Benet Íñigo, ha parlat amb molts
d’ells i ha aplegat els seus testimonis a Es-
sencials. El doctor Bonaventura Clotet ha
escrit el pròleg del llibre.

Viu en línia

Llibres

Essencials
Benet Íñigo

Un monòleg que és molt més que un
monòleg. Així és El peliculero, el showde
Víctor Parrado que inclou píndoles mu-
sicals, dosis d’improvisació que fan que
cada funció sigui diferent i, per sobre de
tot, molt de cinema, ja que Parrado es
posa a la pell d’un presentador de la gla-
murosa i elegant Gala dels Oscars.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

El peliculero
Víctor Parrado

El terrassenc Pere Traserra, conegut ar-
tísticament com Un tal Pere, acaba de pu-
blicar Un llarg hivern. Aquest nou EP in-
clou cinc cançons en què el cantautor
mostra el seu vessant més introspectiu,
amb Veurem el sol al cel d’Irlanda com a
single principal. Destaca també la cançó
Un passeig per Lovaina, que compta amb
l’exconseller Toni Comín al piano.

Música

A La nova escola, Ventura Durall s’endin-
sa en el programa Escola Nova 21, una ini-
ciativa pionera que proposa replantejar
i actualitzar el sistema educatiu català. Du-
rall aprofita l’exemple d’aquest corrent per
preguntar-se com hauria de ser l’apre-
nentatge en el món actual. Aquest do-
cumental es va estrenar al DocsBarcelo-
na i ara arriba a les sales de cinema.

Pelis i sèries

La nova escola
Ventura Durall

Un llarg hivern
Un tal Pere

Sant Jordi d’estiu
Sant Jordi és un dels dies preferits de l’any de molts cata-
lans i, tot i que la pandèmia del coronavirus va impedir-
ne la celebració el passat 23 d’abril, la Cambra del Llibre i
el Gremi de Floristes es van afanyar a buscar una nova

data: el 23 de juliol. Així, si la situació sanitària ho permet,
aviat tornarem a veure parades de roses i llibres i, fins i

tot, alguns autors signant les seves obres. A Barcelona, hi
haurà només un terç de les parades, s’ubicaran sobretot
en diversos trams del Passeig de Gràcia i les més conco-
rregudes tindran controls d’accés i oferiran gel i guants. 

Júlia i Pau Serrasolsas són dos joves ger-
mans del barri de Sant Andreu de Palo-
mar de Barcelona. L’any 2018, després

d’haver fet els primers passos en el món
de la música amb el grup La Púrria, es

van presentar com a duo sota el nom de
Ginestà amb un disc autoeditat:

Neix. Aquell primer treball va fun-
cionar força bé i, el mes de no-
vembre de 2019, van presentar
el seu segon disc, Ginestà, amb
el qual van guanyar el premi

Enderrock per votació popular
a millor disc de cançó d’autor

de l’any. Aquest juliol han publi-
cat una nova cançó, Molts estius

queden per viure, una crida a
l’optimisme després d’uns me-
sos molt durs per a tothom.

G I N E S T À

SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup de música emergent
‘Estimar-te com la terra’, el seu tema més escoltat

Famosos

Publicar una cançó i un videoclip
Es tracta del single ‘Molts estius queden per viure’

Bona acollida
Com de costum, han triomfat entre el públic més jove 

QUÈ HAN FET?

No t’ho perdis

| Ghost of Tsushima
Acció, història i aventura són els ingredients principals de Ghost of Tsushima, el nou 

videojoc que han fet els creadors de la saga inFamous. Diponible per a Play Station 4.

QUI SÓN?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

NO LLENÇAR...

Només es poden fer servir les barbacoes d’obra 
que tenen mataguspires i sistema de tancament

DEIXALLES

BARBACOES

EN CAS DE FOC

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

i OCI

Ara que ja hem descartat fer grans viatges lluny de casa
durant aquestes vacances d’estiu, els racons que tenim
a la vora es preparen per rebre més visites que mai. Re-

descobrir les muntanyes, boscos i parcs naturals de casa nos-
tra és un dels plans que més ve de gust fer després d’haver
viscut un confinament. Però l’afluència de gent, sumada a les
altes temperatures, pot fer augmentar el risc d’incendis.
Per protegir l’entorn natural (i a nosaltres mateixos), la Ge-

neralitat proposa diversos consells preventius a tenir en
compte a l’hora de fer una excursió. En primer lloc, cal recor-
dar que llençar burilles enceses o llumins mentre caminem o
conduïm és molt perillós, com també llençar coets, petards o
focs artificials. Pel que fa a les barbacoes, només es poden fer
servir si són d’obra i tenen mataguspires i un sistema de tan-
cament. Abans de marxar, hem de recollir totes les escombra-
ries i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada.
D’altra banda, en cas que un incendi ens sorprengui a

camp obert, ens n’hem d’allunyar en direcció contrària al vent
i, si podem, mullar un mocador i tapar-nos la cara per evitar el
fum. No ens hem de refugiar en pous ni en coves. 

Gaudir sense posar la natura en risc

Burilles enceses, llumins, coets, petards o focs artificials:
poden provocar grans incendis ràpidament 

Les claus

Abans de marxar, hem de recollir totes les escombraries 
i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada

Si hi ha un incendi, ens n’hem d’allunyar en direcció 
oposada al vent i tapar-nos la cara amb un mocador mullat 
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