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ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
La Festa Major arrenca 
divendres i s’allargarà 
fins al 10 d’octubre pàg 6

DRETA DE L’EIXAMPLE pàg 8
Primer accident mortal
en patinet elèctric

ESPORTS pàg 12
Exhibició del Roser contra
el JAC en l’estrena a casa

CRIT D’ALERTA pàg 3
Els desnonaments
es disparen després 
de l’aturada pel virus

SAGRADA FAMÍLIA pàg 10
Consol García, la veïna 
premiada per com va trencar 
la solitud per la pandèmia

Solidaris

Elsveïnsvolenuncentrecívic
al localdel carrerAragó317

L’AV de la Dreta de l’Eixample no està satisfeta amb la Casa Elizalde i La Merienda també vol un espai pàg 8

L’Indian Culture Centre ha atès 
15.000 persones des del març pàg 8
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HABITATGE4130 desallotja-
ments a Barcelona en només
una setmana. Aquesta és la pri-
mera xifra impactant que va
deixar la represa dels desnona-
ments del mes de setembre  des-
prés de l’aturada provocada pel
coronavirus, segons va denun-
ciar el portaveu de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
a la ciutat, Santi Mas de Xaxàs,
en declaracions a l’ACN. “Abans
de la pandèmia, hi havia uns cin-
quanta desnonaments a la set-
mana”, va afegir Mas de Xaxàs,
que va alertar que acaba de co-
mençar “una tardor dantesca”.

Davant d’aquesta situació,
membres de la PAH es van con-
centrar a les portes de la delega-
ció del govern espanyol a Barce-
lona el passat dia 21 per dema-
nar “mesures reals que aturin
tots els desnonaments”, en pa-

raules del seu portaveu. “Sí que
es pot, però no volen”, deien les
pancartes dels manifestants, que
reclamaven suspendre els des-
allotjaments fins a finals de 2021.

Precisament, l’endemà va
entrar en vigor la llei de regula-
ció del preu dels lloguers apro-

vada al Parlament de Catalunya
el 9 de setembre, una victòria del
moviment social encapçalat pel
Sindicat de Llogateres. La nova
llei, que ja s’aplica a Barcelona i
59 ciutats catalanes més,  impe-
deix que els nous contractes su-

perin l’índex de referència de
preus de lloguer fixat per la Ge-
neralitat. En la mateixa línia, si
el llogater està pagant un preu
superior a l’índex, podrà exigir
una rebaixa i, en cas que estigui
pagant un preu inferior a l’índex,
el propietari no podrà apujar-lo. 

Si bé la regulació dels lloguers
ha estat celebrada com una gran
fita, els defensors del dret a
l’habitatge són conscients que el
problema encara està damunt la
taula. “Amb o sense regulació de
lloguers, els fons voltors conti-
nuen trepitjant drets”, deia el
compte de Twitter del Sindicat
de Llogateres fa uns dies, men-
tre denunciaven el desnona-
ment de dues dones amb dues
criatures, veïnes de la ciutat.
“La responsabilitat és de l’Estat,
que ha d’aturar ja aquesta sag-
nia”, concloïa el missatge.

Tornen els desnonaments
» Barcelona va sumar 130 desnonaments en 7 dies després de l’aturada pel coronavirus

» “Abans de la pandèmia n’hi havia uns cinquanta a la setmana”, alerta el portaveu de la PAH

La PAH ha protestat recentment davant la delegació del govern espanyol. Foto: Jordi Bataller / ACN

AJUNTAMENT4Enmig de l’o-
nada de desallotjaments que
afecta la ciutat, l’Ajuntament
ha reivindicat la seva unitat
antidesnonaments, creada fa
més de quatre anys. Segons la
regidora d’Habitatge, Lucía
Martín, el consistori va acon-
seguir “que s’evitessin el 90%
dels desnonaments” previstos
entre el 14 i el 20 de setembre,
“dades equiparables a una
setmana normal”, tal com va
recollir l’ACN. “Dels 82 des-
nonaments previstos, se
n’han executat 10”, va con-
cretar Martín, amb unes da-
des que no es corresponen

amb les que assenyalen enti-
tats com la PAH.

Però Ajuntament i movi-
ments socials sí que coinci-
deixen a reclamar al govern de
Pedro Sánchez més protecció
davant els desnonaments. “És
inacceptable que en plena
pandèmia grans propietaris
tornin a desnonar famílies
vulnerables”, deia l’alcaldessa
Ada Colau el dia 25. En aquest
sentit, instava a emparar totes
les persones vulnerables, tam-
bé les que ja ho eren abans de
la pandèmia, i no només les
que han quedat en situació
precària arran de la Covid-19.

La unitat antidesnonaments
del consistori n’evita “el 90%”

Sindicat de Llogateres:
“La responsabilitat és
de l’Estat, ha d’aturar 
ja aquesta sagnia”
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Els semàfors

AV de l’Esquerra
L’Associació de Veïns i Veïnes (AV) de
l’Esquerra de l’Eixample ha organitzat
una Festa Major del barri amb una sei-
xantena d’actes i totes les precaucions
necessàries per evitar contagis de coro-
navirus. Se celebra del 2 a l’11 d’octubre.

pàgina 6

Consorci de Salut
L’espai annex provisional del CAP Pas-
seig de Sant Joan no arribarà fins a fi-
nals d’any. “És molt tard i no era el que
ens havien dit”, afirma una metgessa del
centre, que recorda que la data promesa

era el 15 d’octubre i, la ideal, el dia 1.   
pàgina 11

Indian Culture Centre
L’Indian Culture Centre, una associació
que treballa per la inclusió de la comuni-
tat índia a Catalunya, s’ha convertit en
un referent solidari gràcies a les dona-
cions de menjar que organitza des de

març. Fins ara, ha atès 15.000 persones. 
pàgina 8

Tribuna

per Elisenda Alamany (ERC Barcelona)

Un rumb per a Barcelona
Han passat tres mesos des que es va
acabar l’estat d’alarma i mig any des
que el coronavirus va impactar amb
força a Barcelona. La ciutat ha canviat
molt durant aquests mesos i segura-
ment els reptes que estaven pendents
abans de la pandèmia s’han accelerat
encara més.

L’escenari actual que ens deixa la
crisi del coronavirus és una ciutat amb
una fractura social important on es re-
quereix actuar contra les desigualtats,
posar-hi recursos, descentralitzar de-
cisions a cada districte i personalitzar
les respostes des de la institució. Posar
eines i accelerar processos que ens
permetin capgirar situacions de vul-
nerabilitat, així com evitar que aques-
ta fractura creixi i deixem
milers de barcelonins i bar-
celonines a la deriva.

També urgeix posar en
pràctica polítiques d’impuls
econòmic que revitalitzin i
rellancin l’economia barce-
lonina. No ens podem per-
metre que el petit comerç, els autònoms
i les empreses locals encarin tantes di-
ficultats durant aquesta crisi. En altres
moments, a Esquerra Republicana
hem parlat de la importància de la di-
gitalització i de propostes que hem
acompanyat des de la institució per
adaptar el comerç a les noves necessi-
tats. També hem treballat sobre el
repte de trobar un equilibri en l’àmbit
del turisme entre un evident sector es-
tratègic de la ciutat i del país amb una
ciutat on es pugui viure. Avui, per ex-
emple, ja veiem la reconversió de molts
habitatges d’ús turístic a mans de fa-
mílies barcelonines i celebrem que tiri
endavant la nostra proposta per regu-
lar aquest sector a Barcelona.

Especialment després de la pandè-
mia el que ens demanarà la ciutadania
serà la capacitat de gestionar bé, de sa-

ber donar respostes personalitzades a
una societat cada vegada més comple-
xa i de poder adaptar l’agenda de po-
lítiques públiques a una realitat cada
vegada més canviant. La responsabili-
tat de les institucions hauria de ser ga-
rantir una gestió de la crisi de la pan-
dèmia diferent de com ho vam fer
després de la crisi del 2008. No només
amb més recursos, sinó amb canvis es-
tructurals que passen, per exemple, per
afrontar un canvi en el model de mo-
bilitat de Barcelona amb propostes
sòlides i solvents que connectin amb l’à-
rea metropolitana i el conjunt de país
superant els pedaços o ocurrències
del govern municipal actual; per un pla
de seguretat i convivència amb mesu-

res i eines del segle XXI; o encarar de
forma global, amb actors públics i pri-
vats, el problema de l’habitatge.

Malauradament, el que hem vist
durant aquests mesos en el govern de
la ciutat ha estat confusió en els inte-
ressos de la ciutat i poca claredat en la
prioritat de les accions a desenvolupar
(recordem recursos innecessaris abo-
cats a concerts als terrats que no van
fer-se o campanyes de publicitat qües-
tionables), rectificacions constants (en
l’àmbit de mobilitat i espai públic), poca
transparència (rebuig d’una auditoria
política de contractacions durant l’es-
tat d’emergència), un govern dividit en
qüestions estratègiques com en les
polítiques d’habitatge i una ciutat que
no tenia qui la defensava (recordem la
subhasta de locals del Front Marítim
per part de l’Estat).

Ras i curt: aquest és el govern de les
bones intencions, però no és un govern
ambiciós o que sàpiga executar els seus
propòsits amb eficiència i celeritat per
obtenir solucions. Per això, cal superar
l’etapa de les grans proclames i les bo-
nes intencions per passar a la realitat.

Des de fa força anys, Barcelona es
ressent de la falta de projecte. D’un ho-
ritzó que costa de veure, d’un sentit que
orienti el rumb del dia a dia del govern
de la nostra ciutat. Especialment després
de la pandèmia, la gent ja no es confor-
ma amb persones noves a la institució,
pel simple fet de ser noves, sinó que de-
mana persones que sàpiguen donar
resposta a les seves demandes i neces-
sitats. Que vagin més enllà de les bones

intencions, de fer-se les pre-
guntes correctes o de les ac-
cions simbòliques.

Barcelona demana arro-
mangar-se per treballar de la
mà d’altres institucions, per
oferir respostes efectives a
qüestions com l’accés a l’ha-

bitatge, el model turístic, la mobilitat, la
seguretat, l’economia, el comerç, etc.

L’escenari post-Covid dibuixa un
panorama complex de governar i hau-
rem de gestionar els efectes d’una nova
crisi quan encara arrossegàvem els
impactes sense resposta de la crisi de fa
una dècada. Les ciutats hauran de ser
capaces de definir estratègies que do-
nin respostes integrals als reptes que
planteja la nova realitat. I es farà més
necessari que mai oferir noves res-
postes, innovar en les formes de go-
vernança i disposar d’un lideratge ins-
titucional que, els darrers anys, Barce-
lona no ha tingut. En aquest sentit, serà
imprescindible governar més en xarxa
des d’un fort lideratge institucional i
allunyar-nos dels plantejaments d’o-
currències, tancats, i curts de mires que
hem vist fins ara.

Barcelona es ressent de la falta de 
projecte: cal superar l’etapa de les grans

proclames per passar a la realitat

Disuelven el Parlament
para destituir a Puig-
demont. Puigdemont

gana y vetan su investidura. Encierran
a Turull e impiden su investidura. Pro-
híben a Sànchez que acuda a su in-
vestidura. Torra es investido y lo inha-
bilitan. No es el “problema catalán”. Es
el problema español.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

He anat a comprar un
jerseiet talla tres me-
sos. El dependent m’ha

preguntat, d’esma: “De nen o de
nena?”. “És igual, de persona”, li he
dit. Se li ha il·luminat la cara: “Ai, que
bé”. M’ha ensenyat els d’unicorns. No
n’hi havia de la talla que buscava.
Llàstima! Hi tornaré.

@BelOlid

L’Audiència Nacional
ha absolt TOTS els acu-
sats del cas Bankia, Ro-

drigo Rato i 33 persones més. Diuen
que no hi ha indicis de delicte. En
canvi, ahir el mateix poder judicial in-
habilitava un president electe per una
pancarta. Fa vergonya anomenar-ho
‘justícia’.

Soy castellanoparlan-
te y estoy mil por mil de
acuerdo con Tortell Pol-

trona. Renegar de la lengua de cual-
quier lugar te convierte en un inadap-
tado. No insulta a la gente que habla
castellano, constata que se respete a la
gente que se expresa en el idioma de
Catalunya.

@jmangues@jonathanmartinz @manugonzalezmar
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Indian Culture Centre: “Hem donat 
menjar a 15.000 persones”1

2
Denuncien que a la residència
Fort Pienc encara hi ha opacitat

Noves queixes pels terminis 
de l’ampliació del CAP Sant Joan

Un rumb per a Barcelona

El regidor Martí es disculpa 
pel retard de les obres de la 9 Graons

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Eixample no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

Los centros de peluquerías y es-
tética españoles están tocados de
muerte. Durante el 2012, y en
plena crisis económica, el IVA
de las peluquerías pasó del 8 al
21% de manera, nos dijeron,
temporal. A causa de ello, cien-
tos de peluquerías cerraron de-
jando de cotizar y contribuir.
Ahora, con la COVID, la cosa va
a peor. Es apremiante una re-
ducción urgente de este IVA, pu-
esto que miles de centros se ha-
llan bajo riesgo de cierre
inminente. Como empresaria,
me pregunto: ¿no sería mejor la
disminución de este IVA que no
la pérdida de miles de lugares de
trabajo? Muchos empleados y
autónomos se están encon-
trando sin labor engrosando las
listas del desempleo. Entonces,
¿qué es peor, bajar un IVA o pa-
gar un paro a miles de peluque-
ros? A causa de ello, y por las re-
des, hemos creado el grupo
Creer en Nosotros, que está tra-
bajando para la reducción de
este IVA. ¿Quién más se apunta?

IVA mortal
per Maribel Estrada

La justícia esbiaixada és injusta
per Jordi Lleal 

La interpretació esbiaixada de
les lleis per part de l’entramat
justicier espanyol és inaudit.
No només ho fan de forma es-
biaixada, sinó que a més ho
practiquen de forma despro-
porcionada, cosa que repre-
senta un doble càstig per als
condemnats.

Es reclama una milionada
als promotors de l’1-O per la
compra d’ordinadors, quan tots
estan dipositats a les aules de les
nostres escoles. A uns ciutadans
que tallen la ronda de Dalt els
demanen cinc anys de presó, i
als veïns de la Vall d’Hebron que
no volen una narco-sala i tallen
la ronda cada dimecres durant
mesos, no? En Dani Gallardo,
un jove gadità resident a Ma-
drid, es  manifesta en contra de
la repressió i li demanen cinc
anys de presó. Hi ha una bara-
lla de taverna a Altsasua i es con-

demna uns joves entre dotze i
tretze anys. Dos guàrdies civils
beguts entren a un bar, posen
bales a la boca dels clients i els
fan cantar el Cara al sol i se’ls ha
absolt. Uns periodistes pugen a
sobre dels vehicles de la guàrdia
civil, però només imputen Jor-
di Cuixart i Jordi Sánchez. Cop
d’Estat del 23-F amb armes i
trets, al cap de poc temps eren
al carrer amb tots els honors. Bi-
lly el Niño, un torturador de-
clarat, mor tranquil·lament sen-
se ser jutjat. La dona d’en Bár-
cenas, condemnada a 15 anys de
presó, ja està al carrer, igual que
els impresentables del Blan-
querna, amb condemnes de
més de dos anys, continuen al
carrer.

Fins a on pot arribar la po-
dridura de la Justícia espanyo-
la? Per ara sembla que no hi ha
límits. Tenim mala peça al teler!

Les millors
perles

Un repartidor de pizzes estatunidenc de 89 anys ha rebut una
propina de 12.000 dòlars de part d’uns clients habituals. Les
imatges de l’home emocionat per aquest gest han commo-

gut la xarxa, però, per sort, també hi ha hagut veus crítiques amb els
Estats Units, un país on un ancià ha de repartir pizzes per sobreviure.

El ja exdiputat argentí Juan Emilio Ameri ha estat expulsat
del Congrés després que, durant una sessió telemàtica, fes
petons als pits de la seva parella davant de la càmera.

Ameri ha demanat perdó i ha dit que només volia saber “com es-
taven les pròtesis” que s’havia posat la dona feia deu dies.

No, “introduir patates congelades a l’anus no alleugereix les he-
morroides”. Aquest titular del mitjà Los Replicantes ha causat
molta mofa a les xarxes socials però, segons sembla, és un re-

mei que s’ha posat de moda a internet i sobre el qual els metges han
hagut d’alertar que no funciona i és perjudicial per a la salut.

Una noia entra sense mascareta a una oficina de correus i,
quan un treballador li ho recrimina, ella es treu els pan-
talons i la roba interior i es posa com a mascareta el tan-

ga que duia. Són les imatges sorprenents que han captat les 
càmeres de seguretat d’aquest local de Kiev, Ucraïna.

Una carta urgent que arriba amb 15 anys de retard. Li ha passat
a l’Ajuntament dels Guiamets, al Priorat, amb una carta de la
Generalitat. El consistori ha explicat a Twitter que es tractava

d’una invitació als actes de la Diada de 2005 i que anava signada per
Pasqual Maragall i Ernest Benach, aleshores president del Parlament.

A les xarxes

@xescoreverter: NYT aconsegueix 20 anys
de declaracions d’impostos de Trump. No-
més va pagar 750$ d’impostos federals el
2016 i 2017. Durant 10 anys no en va pagar.

@Cel_Mu: Si Quim Torra era el president
efectiu i Carles Puigdemont era el presi-
dent simbòlic, ara Pere Aragonès exac-
tament què és?

#Inhabilitat

@Mord_oh: M’imagino un granger acumu-
lant durant mesos els caps dels porcs que va
sacrificant, la família preguntant-li per què i
ell responent “per quan inhabilitin en Torra”.

#UnaAltraTardorCalenta? #ElsImpostosDeTrump
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Esquerra de l’Eixample

FESTES4L’Esquerra de l’Ei-
xample ja ho té tot a punt per do-
nar el tret de sortida a la seva
Festa Major, que començarà
aquest divendres, 2 d’octubre, i
s’allargarà fins al dia 11. Seran,
doncs, deu dies de celebració per
desplegar una programació am-
biciosa amb prop d’una seixan-
tena d’activitats. Això sí, al ma-
teix programa s’adverteix que tot
està “subjecte a modificacions o
anul·lacions en funció de la si-
tuació sanitària”, deixant clar
que aquesta edició no podrà ser
com les anteriors per culpa de la
pandèmia del coronavirus.

Tenint en compte aquest
context, la festa arrencarà als
Jardins del Doctor Duran i Rey-
nals amb un pregó que es preveu
especialment emotiu, ja que ani-
rà a càrrec del personal del CAP
del barri i servirà per homenat-
jar els treballadors sanitaris. Un
altre col·lectiu que rebrà un ho-
menatge en senyal d’agraïment
“per la seva solidaritat durant el

confinament” serà el jovent del
barri, a qui l’Associació de Veïns
i Veïnes (AVV) de l’Esquerra de
l’Eixample ha decidit dedicar el
concert de Miquel del Roig. 

“Hem lluitat fins ara per man-
tenir la Festa Major perquè la
gent necessita retrobar-se”, ha dit
la presidenta de l’AVV, Sylviane
Dahan, a Línia Eixample. “Ne-
cessitem sentir-nos vius i portar
una mica d’alegria al barri des-
prés de tant de patiment”, ha afe-
git, recordant també que “a l’Es-
querra de l’Eixample hi ha mol-
ta gent gran que ho ha passat
molt malament per l’aïllament”
d’aquests mesos. Davant d’això,
Dahan celebra que una vintena
d’entitats s’hagin sumat a l’or-
ganització de la festa i s’hagin
adaptat a un gir de 180 graus, ja
que havien començat amb els
preparatius el mes de març, just
abans de la quarantena.

Malgrat que, evidentment,
s’ha hagut de prescindir d’actes
que acostumaven a congregar

molta gent (els àpats populars o
els balls, per exemple), han so-
breviscut cites tan importants
com el concert de cloenda, que,
un any més, serà un clam contra
la violència masclista. En aques-
ta ocasió, el faran Magalí Sare i
Sebastià Gris al Parc Joan Miró.
A més, al llarg dels deu dies, hi

haurà exposicions, tallers, es-
pectacles i tota mena d’activitats
a punts diferents del barri, com
l’Espai Germanetes, la Casa Gol-
ferichs o la Model, entre d’altres.

ESPERIT REIVINDICATIU
De la mateixa manera que l’Es-
querra de l’Eixample no ha vol-

gut renunciar a la festa, tampoc
no ha renunciat al seu esperit rei-
vindicatiu, que impregnarà tota
la celebració. En aquest sentit,
Dahan ha avançat que tindrà un
paper molt important el debat
sobre l’ampliació de l’Hospital
Clínic i, de retruc, el futur del re-
cinte de l’Escola Industrial.

Una FestaMajor per retrobar-se
» El barri celebrarà una edició de la Festa Major adaptada però ambiciosa entre els dies 2 i 11 d’octubre
» El programa, subjecte a anul·lacions en funció de la pandèmia, inclou una seixantena d’activitats

Aquest any no es podran fer els àpats populars, tan habituals en edicions anteriors. Foto: Ajuntament

Cultura | Un Teatre Akadèmia ampliat oferirà 11 obres
El Teatre Akadèmia ampliarà la seva platea per acollir més espectadors i, 

alhora, respectar les normes d’una temporada atípica que comptarà amb onze 
produccions i mantindrà la direcció de Guido Torlonia, renovat per tres anys més.
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Sant Antoni

Dreta de l’EixampleMedi Ambient | Fridays For Future, al passeig de Gràcia
El moviment en defensa del medi ambient Fridays For Future es va concentrar diven-
dres al passeig de Gràcia per reclamar “justícia climàtica per sortir de les crisis”. L’acció
es va fer a 57 ciutats de 24 països i va marcar la represa de les mobilitzacions pel clima.

MOBILITAT4El conductor d’un
patinet elèctric va morir dimecres
passat en un xoc amb una furgo-
neta a la cruïlla entre els carrers
Provença i Pau Claris. Es tracta del
primer accident mortal amb
aquest tipus de vehicle que hi ha
hagut a la ciutat.

L’home, de 59 anys, va quedar
greument ferit a causa de l’acci-
dent. El Servei d’Emergències
Mèdiques (SEM) el va traslladar a
l’hospital, però no li van poder sal-
var la vida. Arran del sinistre, la
Unitat d’Investigació i Prevenció de

l’Accidentalitat de la Guàrdia Ur-
bana va obrir una investigació. 

Aquesta és la desena víctima
mortal en un accident de trànsit
a la ciutat d’aquest any. Pel que fa
als accidents amb patinets elèc-
trics involucrats, se’n considera el
primer mortal que s’ha produït a
la ciutat. Tot i que a finals de 2019
va morir una dona després d’ha-
ver estat atropellada a Barcelona
per un vehicle d’aquest tipus, no
se la considera víctima d’acci-
dent de trànsit perquè va perdre
la vida tres dies després.

Primer accident mortal d’un
conductor de patinet elèctric

L’accident va tenir lloc a Provença amb Pau Claris. Foto: Alèxia Vila/ACN

EQUIPAMENTS4Les entitats
de la Dreta de l’Eixample dis-
posaran d’un nou espai d’aquí
a cinc mesos, quan està previst
que acabin les obres del local
situat als baixos de l’edifici del
número 317 del carrer Aragó.
L’Ajuntament va adquirir
aquest bloc fa dos anys per
destinar-ne els pisos a lloguer
social i el local, a usos veïnals.
Tot i que el Districte encara no
ha decidit quins seran aquests
usos, l’associació de veïns i
veïnes del barri ha proposat
convertir-lo en “un equipa-
ment de gestió cívica”.

“Un dels dèficits que patim
al barri és que no tenim centre
cívic”, diu el president de l’AVV
de la Dreta de l’Eixample, Jau-
me Artigues, que recorda que
“la Casa Elizalde no és un cen-
tre cívic: és un centre cultural
que ofereix cursos per setanta o
vuitanta euros”. Segons explica
Artigues a Línia Eixample, les
entitats tenen dificultats per
accedir a la Casa Elizalde tant

pel que fa als horaris com als es-
pais disponibles, motiu pel qual
creuen que el nou local ha de fer
la funció de centre cívic.

LA MERIENDA NECESSITA ESPAI
L’ONG La Merienda, que treba-
lla per la reinserció social i la-
boral de persones vulnerables,
veu en el local d’Aragó 317 la pos-
sibilitat d’establir un espai on
oferir atenció presencial. L’en-

titat ha triplicat els seus usuaris
arran de la pandèmia, passant
d’atendre cent persones a aten-
dre’n tres-centes. “Hem anat
creixent i ara necessitem una ofi-
cina on poder treballar dues o
tres persones i ajudar la gent de
forma presencial”, diu la presi-
denta de La Merienda, Marina
Puga, que continua a l’espera de
saber quins són els plans del Dis-
tricte per al nou equipament.

Les obres duraran cinc mesos. Foto: Ajuntament

Els veïns volen que el local
d’Aragó 317 sigui un centre cívic

SOCIETAT4L’Indian Culture Cen-
tre és una associació que treballa per
la inclusió social de la comunitat ín-
dia a Catalunya. Fundada el 2015,
des del 2017 té la seva seu al nú-
mero 8 del carrer Villarroel. Des de
l’esclat de la pandèmia, a banda de
les seves activitats habituals, s’ha
convertit en un referent solidari grà-
cies a les donacions de menjar que
organitza des de fa mesos.

La iniciativa de l’Indian Cul-
ture Centre va de la mà de la
Fundació Indali i també hi col·la-
bora el restaurant Maharajá del
Raval, l’ONG De Veí a Veí, la
Fundació Áurea i el Banc d’Ali-
ments. També han tingut ajudes
de l’ambaixada índia i dels veïns.

El president de la Fundació In-
dali és Robert Masih, que explica
a Línia Eixample que van posar en
marxa les donacions de menjar al
març i que a mitjans de maig les
van començar a fer des del seu lo-

cal de Villarroel. “La situació és
complicada. Hem atès entre
15.000 i 16.000 persones i ara els
diumenges venen entre 250 i 300
persones”, afirma Masih, que viu
a Barcelona des del 2005 i ac-
tualment també és senador d’ERC. 

Durant les primeres setmanes
de la pandèmia, des de l’Indian
Culture Centre portaven el men-
jar a casa de la gent. A banda dels
barris més propers com el Raval,
Sants o el Poble-sec, o el mateix
Sant Antoni, Masih explica que
han arribat a portar menjar a
“Badalona, el Prat, Sant Boi,
l’Hospitalet...”. Actualment el
menjar es reparteix els diumenges
a les 12 del migdia però la cua es
comença a formar molt abans.

ENTRE 20 I 25 VOLUNTARIS
Tot plegat és possible gràcies al pa-
per de la vintena de voluntaris de
la comunitat índia, que són els en-

carregats de fer que les dona-
cions de menjar funcionin. “Tam-
bé estem col·laborant amb la co-
munitat filipina, que ens porta
molts usuaris, i amb els serveis so-
cials de l’Ajuntament. Atenem
veïns de moltes nacionalitats”,
explica el president de la Funda-
ció Indali, que destaca que una de

les fortaleses de la iniciativa és que
acaba servint per ajudar moltes co-
munitats de la ciutat.

Per acabar, Masih explica  que
no tenen cap queixa sobre el pa-
per dels serveis socials de l’Ajun-
tament durant aquests mesos tan
complicats. De fet, es mostra molt
pragmàtic. “El projecte el vam

començar nosaltres sota la nostra
responsabilitat, ningú ens ha obli-
gat a fer-lo. Si l’Ajuntament ens
ajuda bé, i si no també. Fins que
puguem ajudar ho farem i el dia
que no, doncs no ho farem”, diu
Masih. En un temps on de vega-
des hi ha queixes per tot un discurs
així fins i tot s’agraeix.

Solidaritat sense fronteres
» L’Indian Culture Centre reparteix aliments a qui ho necessita des que va esclatar la pandèmia
» “Hem atès entre 15.000 i 16.000 persones i de moltes nacionalitats”, explica Robert Masih

Gent fent cua per rebre menjar a l’Indian Culture Centre. Foto: Indian Culture Centre

Gimnàs Sant Pau | Desallotjament el 20 de gener
El Gimnàs Social Sant Pau ha rebut la notificació del seu desallotjament. Serà el 20 de ge-
ner, dia en el qual es podria acabar la seva història si abans no hi ha una solució per enca-

rrilar el seu futur. El 3 d’octubre es farà un acte per reivindicar la salvació del gimnàs.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com

9 | 

líniaeixample.cat30 de setembre del 2020



líniaeixample.cat 30 de setembre del 2020

Sagrada Família

| 10

El confinament provocat per la
pandèmia del coronavirus va
ser delicat per a la gent gran que
viu sola. Una de les persones que
ho va patir va ser la Consol Gar-
cía, una veïna del barri de 66
anys. Per trencar aquella solitud
va decidir recórrer a l’aplicació
Nextdoor, que fa la funció de
xarxa social local per a comuni-
tats de veïns.

“Vaig veure a Nextdoor que
hi havia gent que se sentia sola.
Quan es va decretar la fase 3 se’m
va acudir fer un escrit a l’aplica-
ció per explicar la meva situació.
Vaig dir si algú s’animava a fer
un cafè o una volta... La meva
sorpresa va ser que van escriu-
re més de 60 persones”, explica
García. Veient la bona acollida
del seu comentari, va decidir
organitzar una primera trobada.

Com sol passar en aquests casos,
la gent que es va presentar a la
cita va ser molt menor que la que
havia escrit a l’aplicació, però
aquell dia va néixer un nou grup
d’amigues.

D’això ja fa uns quants mesos
i el grup de set dones s’ha conso-
lidat. “Cada setmana quedem i in-
tentem fer una sortida per la
ciutat, fer una mica de turisme.
Amb la pandèmia de moment no
podem anar de cap de setmana”,
afirma García, que està jubilada
des de fa uns anys i té els dos fills
vivint a l’estranger. Una de les
particularitats del grup és que no-
més són dones. “Hi va haver ho-
mes que a l’aplicació es van apun-
tar però no en va aparèixer cap.
Amb tantes dones potser s’es-
pantarien perquè no ens en ca-
llem ni una”, afirma rient.

Tot plegat va provocar que fa
unes setmanes des de Nextdoor
l’escollissin com a guanyadora del
premi ‘Superveïna supersocial
2020’. “Primer em van trucar

per dir-me que era finalista i al fi-
nal vaig acabar guanyant. Em va
fer molta il·lusió”, diu.

“HI HA MOLTA GENT SOLA”
Si alguna conclusió n’ha extret de
tot això aquesta veïna del barri és
fins a quin punt la soledat no vol-
guda és un problema social.

“M’he adonat que hi ha molta
gent sola”, afirma García. “Jo
conec molta gent de la meva es-
cala però amb ells és un ‘bon dia
i adeu’ o amb alguns parles una
mica més, però la soledat la no-
tes igual”, afegeix. Amb una apli-
cació mòbil, en canvi, ha acon-
seguit crear un grup d’amistats

noves, que de fet pot acabar crei-
xent perquè quan Nextdoor va
publicitar el seu cas va fer que
més gent s’hagi mostrat interes-
sada per quedar, tot i que García
té clar que amb la pandèmia
tampoc poden ampliar gaire les
trobades. “Quan s’acabi tot això
hem dit de fer un viatge”, conclou.

El barri té una superveïna
» Consol García rep un premi de l’appNextdoor per com va trencar la soledat durant el confinament
» Aquesta veïna va crear un grup de set dones amb les quals ha fet amistat i es van veient cada setmana

Consol García, amb el premi de superveïna. Foto: Nextdoor

Albert Ribas
SAGRADA FAMÍLIA

Sagrada Família | Vaga dels treballadors
El sindicat SUT de l’empresa Magma Cultura ha convocat una vaga indefinida a la
Sagrada Família per als dissabtes i diumenges, els dies que ara obre el temple. La

plantilla denuncia que treballen en unes condicions que vulneren el conveni laboral.
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Fort Pienc

SANITAT4La tardor ja ha arri-
bat i el CAP Passeig de Sant
Joan continua sense tenir l’espai
annex provisional que se li havia
promès. De fet, no el tindrà fins
a finals d’any, segons va dir a
principis de mes el director del
Servei Català de la Salut (Cat-
Salut), Adrià Comella. “Finals
d’any és molt tard, i no era el que
ens havien dit”, lamenta la met-
gessa Alba Martínez, que ha ex-
plicat a Línia Eixample que la
data promesa era el 15 d’octubre
i, la ideal, el dia 1.

L’ampliació del CAP Passeig
de Sant Joan –que es farà amb
uns mòduls que s’instal·laran a
un solar del carrer Ali Bei– és ne-
cessària per assumir l’augment
de personal i de pacients que va
provocar el tancament del CAP
Carles I a l’inici de la pandèmia.
Per això, els veïns i, sobretot, els
treballadors alerten que no po-
den esperar tant i, com a res-
posta, han reprès les protestes de
cada dimecres al Passeig de Sant
Joan, coordinades a través del
compte de Twitter @nou_cap.

El problema d’espai al CAP
és tan gran que el fet que tota la
plantilla torni de les vacances no
acaba de ser una bona notícia,
com tampoc ho és la incorpora-
ció de nou personal. “S’havien
d’incorporar tres metges resi-
dents i se’ls ha demanat que els
tres primers mesos vagin a
l’hospital, perquè al CAP no hi
caben”, afirma Martínez. 

De moment, el centre que
ofereix servei al Fort Pienc
compta amb una carpa per fer
proves PCR al Passeig de Sant
Joan, mentre està damunt la
taula la possibilitat de “fer la va-
cunació de la grip a un altre lloc,
com ara un centre cívic”, se-
gons Martínez. Sigui com sigui,
la metgessa preveu que aquesta
serà “una tardor molt dura”.

Personal i veïns han reprès les protestes setmanals. Foto: Twitter (@nou_cap)

Noves queixes pels terminis de
l’ampliació del CAP Sant Joan

La temporada del TNC arrenca
demà amb ‘Decameró’

CULTURA4El Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) tornarà a
l’activitat després de mig any en
una data destacada: demà, 1
d’octubre. Decameró serà el
muntatge que posarà la Sala
Petita en marxa, mentre que
per veure la Sala Gran de nou en
funcionament caldrà esperar al
3 de desembre.

L’espectacle inaugural, que es
podrà veure fins al dia 25, s’a-
dequa perfectament a la situació
actual. Al Decameron de Boc-
caccio, deu joves fugien de la pes-
ta bubònica que afectava Flo-
rència a mitjans del segle XIV i

es refugiaven al camp. A l’obra
coordinada per Albert Arribas en
plena pandèmia del coronavirus,
aquestes deu veus són les de Da-
vide Carnevali, Narcís Comadi-
ra, Lluïsa Cunillé, Dimitris Di-
mitriadis, Najat El Hachmi, Gre-
gorio Luri, Marta Marín-Dòmi-
ne, Cristina Morales, Valère No-
varina i Perejaume. 

Un altre espai del TNC que es
posarà en marxa aviat, el dia 15,
serà la Sala Tallers, que s’estre-
narà amb l’espectacle de circ
Ahir. És una proposta de la
companyia Animal Religion, di-
rigida per Carlota Grau. 

Habitatge |Taula rodona sobre okupació a la Casa Groga 
La Casa Groga acollirà aquest divendres una taula rodona sobre “l’emancipació juve-

nil i l’okupació” organitzada per Arran Fort Pienc. Hi participaran membres d’a-
questa entitat i d’altres moviments, com el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret.

El teatre ha estat tancat durant mig any. Foto: Mar Vila / ACN



Futbol sala | El renovat Polaris arrenca la temporada
Aquest diumenge a les 12 del migdia, el primer equip del Futsal Polaris
arrencarà el seu camí a Segona Catalana rebent la visita del Badalona

Futsal Iris B. El matx, com tots els del sènior, es jugarà al CEM Marítim.

Victòria contundent en el primer
partit oficial de la temporada a
casa. El CB Roser de Juan Here-
za va completar una actuació
més que notable dissabte passat
a l’Estació del Nord per superar
el JAC (88-57) i mantenir vives
les opcions de classificar-se per a
la Final a Vuit de la Lliga Catala-
na EBA. Perquè això sigui una re-
alitat, els de Sants han de guanyar
contra el BBA Castelldefels per 13
punts o més en el partit que ju-
garan aquest diumenge.

La dupla formada per Raúl
Verano i Jonel Palou va sumar
forces per anotar 38 dels 88
punts dels roserencs (21 i 17,
respectivament) i van tenir el
suport de Sergi Tubert i Adrià
Tort, que també van superar la
desena de punts (12 i 10).

Un parcial de 13-0 gairebé de
sortida va posar el conjunt ver-
mell per davant en el marcador ja

de forma clara a l’equador del pri-
mer parcial, que acabaria tancant-
se amb un +17 (29-12). Els visi-
tants reduirien la distància, tot i
que mai baixaria dels 10 punts,
però l’empenta final del Roser ja
va permetre marxar al descans
guanyant de més de 20 (50-29).

El resultat del tercer parcial
seria idèntic al del segon (21-
17), de manera que la distància va
créixer fins als 25 punts (71-46)
i en els minuts finals de l’últim pe-

ríode acabaria enfilant-se per so-
bre dels 30.

Juan Hereza, en una piulada,
va destacar les “bones sensa-
cions tot i les baixes contra un ri-
val menys rodat que nosaltres” i
va destacar que “anem pel bon
camí, a seguir creixent amb am-
bició”. A l’espera, doncs, de saber
si l’equip juga la Final a Vuit o no,
el pròxim partit oficial per als del
Fort Pienc seria l’estrena a l’EBA,
prevista per al 18 d’octubre. 

Un temps mort del partit contra els santsencs. Foto: Twitter (@marcmartinezn)

Exhibició del Roser contra 
el JAC en l’estrena a casa

Pau Arriaga
EL FORT PIENC

L’FC l’Esquerra de l’Eixample
comença el curs al Carmel

El futbol amateur cata-
là torna a posar-se en
marxa aquest cap de

setmana i, per tant, l’FC l’Es-
querra de l’Eixample jugarà el pri-
mer partit oficial després de més
de sis mesos d’aturada de les
competicions per la Covid-19.

L’equip, que en aquesta tem-
porada 2020-21 forma part del
grup 13 de Tercera Catalana (for-
mat majoritàriament per equips

catalans), s’estrenarà diumenge
a un quart d’una del migdia al
camp del CD Carmelo.

La configuració de la catego-
ria no ha canviat tant com la d’al-
tres, ja que només ha estat ne-
cessari crear un grup més per
acollir tots els equips que pujaven
de Quarta Catalana (passa d’ha-
ver-n’hi 17 a 18). D’aquesta ma-
nera, el grup de l’FC l’Esquerra
segueix format per 18 equips.

El Bosco i el CFS Eixample
debuten dissabte a la lliga

FUTBOL SALA4El moment per
fer proves ja s’ha acabat. El Bos-
co Rocafort i el CFS Eixample de-
butaran, aquest dissabte, en la
temporada 2020-21 de futbol
sala. Els dos equips formen part
del grup 2 de Tercera Divisió i tor-
nen a jugar un partit oficial des-
prés de més de mig any sense fer-
ho per culpa del coronavirus.

Els dos equips del districte de-
butaran amb llurs partits lluny de
casa, però tots dos jugaran a

Barcelona. El Bosco iniciarà el seu
nou camí en el quart esglaó del
futbol sala estatal a dos quarts de
set de la tarda a la Pista Coberta
del CEM Creueta del Coll, la casa
de l’Estel Vallseca.

Per la seva banda, el CFSE
s’estrenarà en la categoria el ma-
teix dissabte a les set de la tarda
al Pavelló del club Sagrada Fa-
mília Horta contra l’AE Xarxa
Horta, que hauria baixat si el curs
passat hi hagués hagut descensos.

| 12

Esports
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Jaume Mateu i Bullich (Barcelona, 1955) es posa
a la pell del pallasso Tortell Poltrona des de fa
més de quaranta anys. A l’inici de la seva carre-
ra, va treballar amb artistes de la talla del pa-

llasso Charlie Rivel, de Joan Miró o de Joan Bros-
sa i, amb el temps, es va anar convertint en el clown

català per excel·lència. És fundador i director del Centre de
Recerca de les Arts del Circ (CRAC) i impulsor de l’ONG Pa-
llassos Sense Fronteres. Aquest any, ha estat el pregoner de
les festes de la Mercè de Barcelona i el seu discurs no ha dei-
xat ningú indiferent. Tortell Poltrona va començar el pregó
llegint una carta de Jordi Cuixart, va denunciar la situació
dels presos polítics catalans i va defensar la llengua catala-
na, titllant d’inadaptats els qui la rebutgen. Aquesta consi-

deració li ha costat moltes crítiques i, fins i tot, una denúncia
a l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona per part

d’Impulso Ciudadano, una entitat vinculada a Ciutadans. Tot
i això, el seu pregó també ha estat molt aplaudit. 

El periodista Adrià Soldevila, un dels
que va destapar el cas ‘Barçagate’, acaba
de publicar El partit més llarg, un llibre que
s’endinsa als despatxos i al vestuari del
club en un dia clau: l’1 d’octubre de
2017. Per què finalment el Barça va de-
cidir jugar el partit, encara que fos a por-
ta tancada? Qui hi estava a favor i qui en
contra? Quines pressions hi va haver?

Llibres

El partit més llarg
Adrià Soldevila

Dues parelles d’amics de tota la vida que-
den per fer un escape room al barri
d’Hostafrancs, on recentment s’ha trobat
el cadàver d’un home esquarterat en un
contenidor... L’exitosa comèdia Escape
Room, de Joel Joan i Hèctor Claramunt,
torna aquesta tardor per fer riure un pú-
blic amb ganes de teatre i diversió. 

Al teatre Condal de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

La cantautora moianesa Cèlia Vila ha pu-
blicat aquest setembre el seu segon EP,
On tot comença, de la mà del segell Ca-
ses de la Música. Les sis cançons que in-
tegren el seu nou treball discogràfic
mantenen una cronologia concreta i te-
nen la dolçor com a denominador comú.
Aquest EP ha vist la llum gràcies al suport
dels mecenes de la plataforma Verkami.

Música

Viggo Mortensen ha debutat com a di-
rector de cinema amb Falling, on ell
mateix interpreta el personatge de John
Petersen, que viu amb el seu xicot Eric
(Terry Chen) i la filla adoptiva de tots dos
al sud de Califòrnia. A més, Mortensen
acaba de recollir el Premi Donostia 2020
al Festival de Sant Sebastià, en reconei-
xement als seus 35 anys de carrera.

Pelis i sèries

Falling
Viggo Mortensen

On tot comença
Cèlia Vila

Feminista havies de ser
La periodista i escriptora Natza Farré és la comissària de
‘Feminista havies de ser’, una exposició creativa i sorpre-
nent que reivindica la necessitat del feminisme tot assen-
yalant les diferents formes de masclisme amb què con-

viuen les dones del segle XXI. La mostra, que es va
instal·lar al Palau Robert de Barcelona el passat dia 23 i s’hi
estarà fins al 29 de novembre, posa de manifest discrimi-
nacions com la bretxa salarial, l’escassa presència femeni-
na en llocs de lideratge, l’assetjament sexual o la manca

de polítiques de conciliació laboral i familiar, entre d’altres.

T O R T E L L  P O L T R O N A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans pallassos catalans
Està en actiu des de fa més de quaranta anys 

Famosos

Ha estat el pregoner de la Mercè 2020
L’entitat Impulso Ciudadano l’ha denunciat pel seu pregó

Divisió
La seva defensa del català ha rebut aplaudiments i crítiques

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Genshin Impact
Un joc de rol, aventura i exploració en tres dimensions: així és Genshin Impact, de l’estu-
di xinès miHoYo. Disponible per a smartphones iPhone i Android, així com per a PC i PS4.

QUI ÉS?
La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

TRANSPARÈNCIA

Cal fomentar la prudència, explicar els perills que hi ha 
i com evitar-los, però en cap cas transmetre por o ansietat

ÉS TEMPORAL

NO A LA POR

EN POSITIU

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

i INFÀNCIA

Després de sis mesos sense anar a classe, la d’aquest mes
de setembre era la tornada a l’escola més esperada. A
mesura que han anat passant els dies, però, és probable

que molts nens hagin començat a enyorar l’escola d’abans. Ja
sabem que la fórmula “mans, distància, mascareta” és clau per
evitar contagis de coronavirus, però costa combinar-la amb la
diversió i el joc amb els companys a l’hora del pati. Tot i això, hi
ha maneres de mantenir viva la motivació dels més petits de
la casa per anar al col·legi en temps de pandèmia.
En primer lloc, cal adaptar l’explicació de la situació a l’edat

dels infants, però fer-ho sempre amb transparència. El més
important és que els pares no transmetin excés de preocupa-
ció o ansietat als fills. Segons ha dit la psicòloga Alba Alfage-
me en declaracions a RAC1, s’ha d’inculcar prudència (han de
saber quins perills hi ha i com evitar-los), però no pas por.
També va bé recordar, com a mínim de tant en tant, que es
tracta d’una situació temporal. I, en tot moment, s’ha de par-
lar en positiu de l’escola, assenyalant tots els beneficis que
aporta (aprenentatge, socialització...) i no només els riscos.

Revifar les ganes d’anar a l’escola

S’ha d’explicar la situació als més petits 
de forma clara, adaptant el discurs a la seva edat

Les claus

És recomanable recordar a la canalla, com a mínim 
de tant en tant, que es tracta d’una situació temporal

És molt important continuar parlant de l’escola en positiu, 
assenyalant els beneficis que aporta i no només els riscos
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