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El drama de l’habitatge
i els joves: una radiografia
de la jungla immobiliària

Bernat Dedéu lidera
‘L’illa de Maians’, el primer
podcast de la llibreria Ona
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Demanen que l’ampliació del
Clínic es faci fora de l’Eixample
Entitats veïnals i d’arquitectes volen protegir l’Escola Industrial perquè finalment no sigui el lloc escollit pàg 8

EL FORT PIENC pàg 16

Nova protesta el 19
de novembre per exigir
el nou CAP Sant Joan
LA SALUT MÉS OBLIDADA pàg 3

En estat crític
Les botigues de souvenirs viuen el seu pitjor moment pàg 15

L’Ajuntament crea grups
de suport per viure el dol
NOVA SECCIÓ D’OPINIÓ pàgs 4-7

Amb articles exclusius de
Jordi Muñoz i Josep Martí
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La pandèmia del coronavirus afecta també la salut mental. Foto: Pexels

La salut més oblidada
» El govern municipal posa en marxa grups de suport emocional i d’acompanyament al dol
» Angoixa, malestar o ràbia, els sentiments que està provocant la segona onada de la pandèmia
Anna Utiel
BARCELONA
“La majoria de consultes que rep
l’atenció primària tenen a veure
amb l’angoixa, l’estrès... i no es
tracten des de la psicologia, sinó
des de la farmacologia”. Ho diu la
psicòloga Lola González, que lamenta que la salut mental hagi estat sempre “oblidada”, també durant una crisi sanitària que ha tingut greus efectes emocionals, com
l’anomenada “fatiga pandèmica”
que ja afecta un 60% de la població segons l’Organització Mundial
de la Salut (OMS).
Conscient d’això, l’Ajuntament
ha fet un pas més per donar a la salut emocional la importància que
es mereix. Amb la col·laboració del
Col·legi Oficial de Psicologia de Ca-

talunya (COPC), i en el marc del
pla de xoc en salut mental que va
engegar el mes de maig, el consistori ha activat aquest novembre
tres grups d’acompanyament al
dol i cinc grups de suport emocional per fer front a l’impacte de
la segona onada de la pandèmia.
“A la por i la incertesa de la primera onada ara cal sumar-hi sentiments com l’angoixa, el malestar
o la ràbia”, va explicar la regidora de Salut, Envelliment i Cures,
Gemma Tarafa, en la roda de
premsa per presentar les noves
mesures. D’altra banda, va recordar que durant la primavera hi
va haver “un excés de mortalitat a
la ciutat de més de 3.500 persones” i que, per tant, “molta gent no
va poder ni ha pogut viure el dol
com hauria desitjat”.
González, que té experiència
gestionant grups d’acompanya-

ment al dol, afirma que són “molt
necessaris” per evitar la solitud i
l’aïllament que es pot patir després
de perdre un ésser estimat. “Si no
tenim algú que ens escolti, el sentiment se’ns acaba quedant a dins:
necessitem posar-hi paraules i
veure que hi ha gent que empatitza”, afegeix.
“SOLUCIONS PRÀCTIQUES”
En el cas dels grups de suport
emocional, en canvi, es mostra
una mica més crítica. “Ara mateix
hi ha incertesa en els aspectes més
bàsics –per exemple, hi ha qui encara no ha cobrat l’ERTO– i,
quan la gent no té les necessitats
cobertes, calen més solucions
pràctiques que no pas grups de suport”, admet. “No poder pagar el
lloguer i haver de fer front a un
desnonament no ho resols amb
un grup de suport”, conclou.

El servei d’atenció a joves
arribarà a tots els districtes

JOVENTUT4Més de la meitat
dels barcelonins d’entre 15 i
34 anys asseguren que la pandèmia i el confinament els
ha afectat psicològicament,
segons l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020. El
60% dels enquestats creu que
la crisi del coronavirus els
afectarà de manera negativa o
molt negativa en el futur.
En aquest context, l’Ajuntament ha decidit estendre
el servei Konsulta’m d’atenció
psicològica a joves i adolescents a tots els districtes abans
que acabi l’any, amb la creació de dos nous punts d’aten-

ció a Gràcia i l’Eixample.
Aquests espais tenen l’objectiu de “detectar i atendre de
forma preventiva el patiment
psicològic i els problemes de
salut mental” entre els joves.
Per entendre la seva situació, la psicòloga Lola González recorda que es troben “en
un cicle vital en què la socialització és la clau” i qüestiona
les mesures que s’han pres en
aquest sentit: “Només hi ha
hagut prohibició i no els han
proposat alternatives. Això
s’hauria de treballar perquè els
joves tenen molta capacitat de
resiliència”, apunta.
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La lupa

La metròpoli després de la pandèmia
per Jordi Muñoz

L

a regió metropolitana de Barcelona realment
existent no està delimitada ni per fronteres naturals ni per una divisió administrativa clara.
El que la defineix és una realitat social i econòmica: la mobilitat de la població i la distribució en el
territori de les activitats socials i econòmiques. I és una
realitat viva i canviant. Ara, la pregunta inevitable és quin
efecte tindrà la pandèmia en aquesta realitat metropolitana. Com serà la regió metropolitana després d’aquest terratrèmol pandèmic? Ara mateix, enmig de la
segona onada de la pandèmia, és difícil saber-ho amb
claredat. Però algunes coses sí que hem anat veient.
La primera, i potser la més important, és l’aturada abrupta d’un dels sectors econòmics que més pes
havia guanyat en les darreres dècades: el turisme. Pràcticament tots els sectors econòmics estan patint la crisi. Però el turisme, i totes les activitats que ha anat alimentant els darrers anys, ho és especialment. Això té,
evidentment, un gran cost en llocs de feina, és clar.
Després de les víctimes de la Covid, la principal ferida que deixarà la pandèmia són, sense dubte, l’atur
i la pobresa que pot generar.
Però tot això està deixant, també, ferides físiques
a les ciutats: hotels tancats i barrats. Carrers i espais
urbans buits i desolats. Comerços amb les persianes
abaixades i els cartells de traspàs. La ciutadania, que
havia estat desplaçada dels llocs de més intensitat turística, ha canviat ja els hàbits i difícilment recuperarà
l’espai buit que deixa el turisme a llocs com la Rambla de Barcelona o el barri Gòtic si no hi ha intervencions públiques ambicioses.

A banda de l’aturada del turisme, un altre efecte
que cal mirar atentament és la generalització del teletreball. No sabem què en quedarà després de la pandèmia, de tot això. Però és raonable pensar que hi pot
haver un cert interès, per part de les empreses i institucions i per part dels treballadors i treballadores que
ho puguin fer, de mantenir el teletreball totalment o
parcialment. Això deixarà moltes oficines, i espais reservats a oficines, buits a les ciutats. Caldrà una reacció ràpida dels responsables polítics per evitar l’abandonament i la degradació d’aquests espais i per afa-

Potser en uns anys pràcticament
tot Catalunya serà, de facto,
regió metropolitana de Barcelona
vorir el seu reciclatge com a habitatges, de tal manera que es pugui contribuir a pal·liar el problema de
manca d’habitatge que patim.
Però el teletreball no només deixarà oficines buides: també redueix la mobilitat de la població. I en el
mitjà termini podria contribuir a expandir les fronteres de la regió metropolitana. Perquè si has d’anar a treballar a Barcelona un dia o dos a la setmana, en lloc de
cinc, és més fàcil plantejar-se anar a viure més lluny.
Això pot tenir un cert efecte de reequilibri de la població.
I si va acompanyat de polítiques actives que ho afavoreixin podria alterar de manera substancial i positiva

el que entenem per regió metropolitana. Això no passarà immediatament, però potser en uns anys haurem
canviat el concepte i pràcticament tot Catalunya serà,
de facto, regió metropolitana de Barcelona.
Aquesta perspectiva no hauria d’espantar ningú:
al contrari. Una regió metropolitana ampliada haurà de ser necessàriament més policèntrica. I haurà de
pensar-se amb la mirada posada a l’equilibri territorial i la qualitat de vida de tothom. Potser viurem diàriament en espais de proximitat i no ens haurem de
moure tant (la ciutat dels 10 minuts, que en diuen a
París). Però estarem connectats en xarxa amb un espai social, cultural i econòmic molt més gran.
Tots aquests reptes, que han estat ben identificats
per urbanistes, geògrafs i economistes, necessiten respostes polítiques i impuls públic. I tenim un cert problema de desencaix institucional. Perquè l’Àrea Metropolitana de Barcelona només cobreix 36 municipis i 3,2 milions d’habitants, quan la metròpoli real
està conformada, almenys, per 164 municipis i més
de 5 milions de persones. A Madrid la regió metropolitana coincideix força amb els límits de la comunitat autònoma i, per tant, el govern metropolità està
clar quin és. Però a Catalunya aquesta coincidència
encara no es dona. Si l’AMB és massa petita, i la comunitat autònoma massa gran, potser el que cal és reformar la primera i convertir-la en un òrgan molt més
ampli, que cobreixi almenys els 164 municipis. Només si ens dotem dels instruments polítics i institucionals necessaris podrem afrontar els reptes que ens
planteja aquesta pandèmia.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@apuente

El colapso de la web
de ayudas de la Generalitat para autónomos
es más que una chapuza de gestión. Es
la enésima prueba de que hay colectivos –que ni de lejos son los más fuertes– a los que les pedimos un esfuerzo extraordinario mientras no estamos a la altura para protegerlos.

@EstelSole
En comptes de donar
ajudes paupèrrimes
que s’esgoten abans d’ajudar tothom qui les necessita, suspeneu pagaments d’autònoms, de lloguers, d’hipoteques, de llum, d’aigua
i de gas. Que això sí que serviria i potser tornaríeu a guanyar-vos una mica
la nostra confiança.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Dipòsit Legal: B 43221-2010

@JRuizArcaute
Ana Rosa Quintana:
-“¿De verdad pensáis
que van a crear un nuevo
hospital y no han pensado en los medicos?”
- Uno de su mesa: “Lo ha dicho Ayuso,
que no van a contratar”.
- Ana Rosa: “Bueno, ya. Pero a lo mejor
algún médico quiere ir voluntario”.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@elisendapineda
Ja prou d’acabar les
frases amb un “si no
ens confinen abans”.
- Ens veiem la setmana que ve, si no ens
confinen abans.
- Farem aquesta excursioneta de cap de
setmana, si no ens confinen abans.
- Et buido els budells amb una perxa,
si no ens confinen abans.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors

Som Sant Antoni

Llibreria Ona

Generalitat
El + llegit

Safata d’entrada

Un acord per al Clínic

Els membres de la plataforma
Sant Antoni Vigila van “trobar a
faltar accions per promocionar el
comerç local” durant el confinament, diuen. De seguida van decidir posar-hi remei i convertir-se
en una nova associació de comerciants: Som Sant Antoni.

per Albert Cerrillo (JxCAT)

pàgina 10

La llibreria Ona ha estrenat el
seu primer podcast, presentat i
dirigit pel filòsof Bernat Dedéu.
Es tracta d’un podcast de
literatura en què cada capítol es
dedica a una obra o a un autor
de qualsevol gènere literari i
que compta amb veus expertes.
pàgina 14

Amb l’entrada de les noves
restriccions la Generalitat va
obligar el mercat dels Encants a
tancar, ja que es va considerar
que l’espai era un centre
comercial. Després de les
queixes, la setmana passada
la Generalitat va rectificar.
pàgina 16

líniaeixample.cat

1

La pandèmia des d’un sector
en auge: el cas del Triangle Friqui

2

Un acord per al Clínic

3

Nova protesta el 19 de novembre
per exigir el nou CAP Sant Joan

4

Bernat Dedéu, presentador del
primer podcast de la llibreria Ona

5

La Casa Batlló tanca un temps
pel conflicte laboral que viu

El Grup Municipal de Junts
per Catalunya (JxCAT) a Barcelona va aconseguir el passat
30 d’octubre un acord unànime
a l’Ajuntament per impulsar el
‘Compromís pel Clínic’, que ha
de garantir l’ampliació de l’hospital a l’Eixample.
Gràcies a la regidora Elsa Artadi es va formalitzar la creació
d’un espai de treball en el termini d’un mes, en el qual estiguin representats l’Hospital Clínic, les administracions implicades en la seva continuïtat, els
col·legis professionals sanitaris, les associacions veïnals i
entitats de l’Esquerra de l’Eixample i els grups polítics municipals, per tal que vinculi i

n’asseguri la viabilitat assistencial, docent i investigadora.
L’Hospital Clínic és un centre de referència, d’alta tecnologia, que desborda el seu marc
de referència natural. El Clínic
ha ajudat a situar Barcelona en
l’excel·lència científica mundial. Excel·leix en tots els seus
camps, com la recerca, la innovació i la docència i se situa
als rànquings mundials dels
millors hospitals (l’últim el situa 21è al món). I sempre ha

estat al capdavant de la producció científica a l’Estat espanyol.
L’ampliació de l’emblemàtic equipament sanitari de
l’Esquerra de l’Eixample té
més de 115 anys d’història i
ara està al límit de la seva capacitat. Actualment necessita adaptar-se a les noves necessitats de la medicina i l’alta tecnologia.
Ara hem fet un primer pas.
Una bona notícia.

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

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

A les xarxes

#Judici17-A

@annateixidorcol: Als familiars de les víctimes, als ferits i als testimonis presencials.
El judici de l’Audiència Nacional ha de buscar justícia per als supervivents del 17-A.

#PfizerVolDirEsperança

@ToniTrilla: Vacuna de Pfizer. Anàlisi preliminar de l’assaig en curs (es prova en
condicions reals): 90% efectivitat, segons
la companyia. Són molt bones notícies.

#TàndemBidenHarris

@EscurcoNegre: Apa, ja podeu deixar de
fer prediccions fallides sobre política americana per tornar a fer prediccions fallides
sobre política catalana.
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Mirada pròpia

L

El català com a eina de país
per Apri Singh, Daniela Estefania Gil, Jossef Koumia, Lisbeth Murga, Omar Noumri i Zainab Tamara

a cançó del grup Ginestà Estimar-te com la
terra és un clam de tendresa cap a la terra ple
de reivindicació que ens apropa a un sentiment col·lectiu que és l’amor. És aquest
amor, en totes les seves formes, el que transmet aquest
missatge que ens arriba
a l’ànima. Però en quina llengua ho fas? Quina és la llengua que
utilitzes en el teu dia a
dia? Com fas ús d’aquesta llengua?
El català és una
llengua molt antiga
que ha passat per moltes etapes i moltes circumstàncies socials.
Una llengua que ve de
la lluita i que ha de ser
sinònim d’estima per
part de tots els que la
utilitzem en el nostre
dia a dia. També dels
que no en fan ús però
que l’estan aprenent, i
fins i tot d’aquells que
no l’han après però
que l’entenen, perquè
una llengua per ser útil
i mantenir-se en el
temps ha de ser socialment viva.
Això implica comunicar-nos en català
amb els nostres veïns i
veïnes, però també facilitar l’aprenentatge
dels que per moltes
raons no l’han pogut
aprendre des del principi. Perquè sovint es
pot pensar que hi ha
veïns i veïnes que no
tenim el català com a
llengua materna i que no la volem aprendre, però,
si ens canvieu la llengua pel nostre aspecte, no ens
en facilitareu l’aprenentatge i no aconseguirem
que la situació canviï.

Les millors

Entitats com Plataforma per la Llengua, entre
d’altres, lluiten dia a dia pels drets de la llengua en
la política, en les empreses i en l’àmbit judicial. Però
és un deure col·lectiu que el català sigui una llengua socialment viva i amable per a tothom. Rela-

cionar-nos en català, ser voluntaris en entitats per
practicar el català o ensenyar la llengua a la veïna
són eines bàsiques que poden ajudar a mantenir la
nostra llengua.

per Anna Utiel

perles

oventut compromesa. En Mikel, un noi de Bilbao, va anar
a l’institut amb faldilla i el professor va aturar la classe per
portar-lo al psicòleg del centre. Com a resposta, molts nois
i noies van anar a classe amb faldilla l’endemà.

J

ndreu Buenafuente ha fet de tot a la televisió, però
encara sap com sorprendre els espectadors. Per
exemple, deixant que un vident, el Mestre Joao, li llegeixi
el cul en directe per saber com serà el seu futur.

A

’amistat pot sorgir amb les persones que menys t’esperes.
I el mateix passa en el món animal. Un bon exemple d’això
són la Lundy, una chihuahua, i l’Herman, un colom. Són
inseparables i les seves fotos plegats ja s’han fet virals.

L

n mosso d’esquadra de la Unitat de Trànsit es va
arribar a embutxacar, presumptament, 1.500 euros
quedant-se l’import que ell mateix posava a infractors
estrangers, segons ha publicat El Caso.

U

Bernat Vilaró / ACN

Estimar en català, tot i sonar molt poètic, és una
eina súper potent i imprescindible d’inclusió per a
aquelles persones que hem arribat al nostre país. Els
Països Catalans són sinònim de multiculturalitat i podem dir ben alt que som terra d’intercanvi social i cultural. El present i el futur de la nostra llengua
depèn, en una part
molt important, dels i
les que hem triat aquesta terra per construir el
nostre futur. Perquè
som la terra de “l’arròs” (paraula d’origen
àrab), dels “xavals”
(paraula d’origen calógitano), del “balcó”
(mot d’origen italià) i
del “folklore” (d’origen
anglès). Totes elles, paraules que enriqueixen
la nostra llengua i la
nostra història, exemples de com la nostra
és una llengua d’inclusió que genera riquesa
cultural.
Com a poble, tenim
la gran responsabilitat
d’ensenyar i fer accessible la nostra llengua a
aquelles persones que
no la tenen (o no la tenim) com a llengua materna. Sobretot, hem de
saber estimar i valorar
la multiculturalitat que
hi ha a casa nostra i, al
mateix temps, aprendre de les altres cultures
i llengu
̈es, ja que aquest
fet és un fidel reflex de
la realitat dels Països
Catalans i del seu futur: una terra que estima a tothom, vingui d’on vingui, una terra que ensenya i aprèn. En definitiva,
una terra que està permanentment amb els braços
oberts. I tu, ho fas en català?

LA FOTO
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Tribuna

Especuladors: ells i també nosaltres
per Josep Martí Blanch

@Hibai_: Anuncian que hay avances en
una vacuna y en la bolsa se hunde Zoom
mientras suben los cruceros. El capitalismo
de casino es una broma (de mal gusto).

ra de la veritat, ha fet i s’ha comportat exactament de la mateixa manera.
Malgrat que tot això sigui prehistòria, el cert és que
n’hem après poca cosa. Tant és així que vam deixar perdre
la darrera oportunitat de gaudir d’un bon parc d’habitatge públic per destinar a lloguer amb els milers i milers de
vivendes que van acabar en mans de l’estat amb la fallida
de les caixes, més les que els bancs encara mantenen. Així
que, fet i fet, estem molt pitjor que no pas estàvem.
A hores d’ara ja són només quatre els que neguen que
la vivenda és un gran problema, tot i que els trets que es
disparen per posar-hi solució no acaben d’encertar-la. Un
exemple és la darrera llei de limitació dels preus del lloguer.
Ja s’ha vist que, pocs mesos després de la seva aprovació,
el que ha acabat passant és que s’ha reduït l’oferta disponible i han pujat els preus. De la mateixa manera, la vivenda
en propietat en algunes zones ja està fora de l’abast de la
majoria de ciutadans, particularment del jovent castigat amb
salaris baixos i poques o gens expectatives que aquests millorin a curt i a mitjà termini.
Així doncs, què fem? El primer que hauríem d’entendre és que Barcelona i l’àrea metropolitana, i fins i tot una
mica més enllà, haurien de ser vistes com un conjunt inseparable. Cal veure el mapa com un contínuum i, per tant,
renunciar a les solucions autistes de municipi per municipi. Però això no seria suficient. El segon pas rau en la necessitat de disposar d’un gran parc d’habitatge públic. I això
passa per comprar-ne i construir-ne. Tampoc en això s’estan fent els deures.
Una altra solució seria legislar de manera valenta sobre els límits de l’especulació immobiliària. Aquí els marges són estrets, per les directives comunitàries, però ja que
el problema no és només local i és el mateix a les grans conurbacions europees –Madrid, Londres, París, Berlín,
etc.–, potser aniria sent hora de situar l’habitatge fora de
la mà invisible del mercat i atrevir-se a marcar els límits que
estem disposats a suportar en l’especulació –que no inversió– d’arrel immobiliària.
Les fórmules per aconseguir-ho obligarien a canviar un
munt de legislació, però sembla raonable pensar que, en entorns d’inflació controlada, la rendibilitat de les inversions
en totxo residencial hauria de limitar-se. Però no sembla que
les coses hagin d’anar per aquí. Ni tenim parc públic d’habitatge ni hi ha la voluntat i tampoc la capacitat de posar límits a l’especulació. I això darrer, amics i amigues, també
val per a tots nosaltres. Perquè un altre problema, i no menor, quan parlem d’habitatge és l’especulador en potència
que tots i cadascun portem a dins de nosaltres mateixos.

@alextortsagues: Hi ha quelcom d’indecent en fer que 500.000 autònoms competeixin per veure quins 10.000 reben ajudes, i
d’indecorós en fer-los perdre el temps 2 dies.

“

El que ha diferenciat les
polítiques de dretes de les
d'esquerres, també
actualment, ha estat que
mentre els primers no
s'han amagat mai de
considerar l'habitatge
com un bé qualsevol i, per
tant, subjecte a l'apetit del
mercat, l'esquerra ha dit
una cosa però, a l'hora de
la veritat, ha fet i s'ha
comportat exactament
de la mateixa manera

“

A

frontar el problema de l’habitatge – sigui en règim de lloguer o l’accés a la seva propietat– des
del prejudici ideològic és el més comú i també
la millor manera de no aportar-hi cap remei efectiu. Per a uns, els de tarannà liberal, el mercat ja posarà tard
o d’hora les coses a lloc. L’antecedent més remarcable d’aquest tipus de fracàs és la normativa de liberalització del
sol que va promoure el govern conservador de José María Aznar a la segona dècada dels noranta.
La combinació d’aquella normativa liberalitzadora, més
la progressiva baixada del tipus d’interès que facilitava en
extrem l’accés al crèdit, sumant-hi d’afegit una banca que
va deixar de fer els deures, va posar en marxa una espiral
de pujada de preus dels immobles que va fer entrar tota Espanya, Catalunya inclosa, en una bogeria del totxo que ja
no s’acabaria fins a l’explosió de la bombolla immobiliària a finals de la primera dècada del segle XXI.
Tothom que va poder va participar d’aquella orgia de diners vinculats a la construcció de vivenda (o de les transmissions dels habitatges de segona mà aprofitant la pujada de preus). Les administracions es finançaven via requalificacions i impostos –plusvàlues, actes jurídics documentats, etc.– i qui podia –també el ciutadà comú– especulava. Ens convertírem en un país d’especuladors sota la
lògica de “els pisos no baixaran mai de preu”. El mercat va
petar quan tancàvem i la bombolla va rebentar empastifantho tot. Els pisos van baixar de preu, però no fins a on ho haguessin fet si s’hagués deixat actuar el mercat. L’estat va sortir al rescat de caixes i bancs, arruïnats per la seva mala gestió del risc immobiliari, i es va estabilitzar el preu dels habitatges de manera artificial. Es van salvar els estalvis de molta gent fent-ho, però a costelles de les noves generacions,
que veien com els salaris quedaven estancats i sortíem de
la crisi devaluant el preu del treball mentre es mantenia o
tornava a pujar artificialment el preu dels habitatges.
Des de l’esquerra les coses tampoc han estat millor. Barcelona, per exemple, deixant de banda un únic mandat de
Xavier Trias, sempre ha estat en mans de projectes polítics anomenats progressistes. I la ciutat, com totes les altres, també va decidir nodrir-se de l’especulació i la transformació d’algunes zones. Lluny d’incorporar una oferta
rellevant d’habitatge públic, sempre es va mostrar còmoda amb el trinomi especulació-construcció-recaptació.
Diguem que el que ha diferenciat les polítiques de dretes
de les d’esquerres, també actualment, ha estat senzillament
que mentre els primers no s’han amagat mai de considerar l’habitatge com un bé qualsevol i, per tant, subjecte a
l’apetit del mercat, l’esquerra ha dit una cosa però, a l’ho-

Flaixos

@damesonpareras: Ah, sí, el conegudíssim privilegi del català consistent en el fet
que els nostres avis no sàpiguen escriure
en la seva pròpia llengua, sí.
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Habitatge | Desnonen una família amb tres fills

Els Mossos van executar dilluns el desnonament d’una família amb tres fills que
vivia en un pis del carrer Villarroel. La Xarxa d’Habitatge del barri ho va intentar
evitar sense èxit i denuncia que els Mossos van identificar i multar els assistents.

Volen protegir l’Escola Industrial
perquè no s’hi ampliï el Clínic
EQUIPAMENTS4La plataforma
‘Un nou Clínic és possible, salvant el Recinte de l’Escola Industrial’, creada ara fa dos mesos, ha demanat al Departament de Cultura de la Generalitat que catalogui l’Escola Industrial com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Aquesta qualificació serviria per protegir l’equipament i evitar, així,
que s’hi faci l’ampliació de
l’Hospital Clínic.
Les entitats que formen part
de la plataforma, entre les quals
hi ha les associacions veïnals de
l’Esquerra i la Dreta de l’Eixample i la FAVB, van fer pública

La FAVB creu que
l’ampliació del
Clínic no s’hauria
de fer a l’Eixample
aquesta petició dilluns en una
roda de premsa. En el mateix
acte, la presidenta de la FAVB,

Demanen que l’espai sigui Bé Cultural d’Interès Nacional. Foto: Ajuntament

Ana Menéndez, va dir que, mentre que el futur del Clínic sí que
és “quedar-se al barri”, per a
l’ampliació de l’hospital caldria
buscar una altra ubicació. En
aquest sentit, hi ha opcions com
la Fira de Montjuïc, la Maternitat o la Sagrera, i fins i tot la possibilitat que es faci en alguna ciutat de l’àrea metropolitana.

En els últims mesos, les entitats veïnals han denunciat
“opacitat” i “obscurantisme” en
el projecte d’ampliació del Clínic,
que creuen que suposaria “una
autèntica devastació” per a l’Escola Industrial. Alhora, han demanat “lideratge i criteri municipal, però també transparència
i participació ciutadana real”.

Les famílies demanen millorar
l’entorn de l’Escola Auró

EDUCACIÓ4L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Auró, situada al carrer Mallorca entre Comte Urgell i Comte Borrell, vol més espai perquè les
entrades i sortides es puguin fer
amb seguretat. Concretament,
proposen que un dels carrils de
Mallorca passi a ser de vianants.
Aquest curs, per evitar aglomeracions, tant l’entrada com la
sortida dels alumnes es fa de forma esglaonada, però aquesta mesura sembla insuficient: “En qüestió de 20 o 30 minuts, ens apleguem a l’entorn de l’escola unes
800 persones”, detalla Lluís Medir, membre de la junta de l’AFA.
Medir recorda que al matí els pares han d’esperar fins que prengui
la temperatura als seus fills per-

què, si tenen febre, se’ls han d’emportar a casa. A la tarda, la suspensió de les activitats extraescolars ha fet que tots els nens surtin
pràcticament a la mateixa hora. El
resultat: l’accés a l’escola s’omple
a vessar en els dos moments.
D’altra banda, al costat de l’escola hi ha dos pàrquings i, per tant,
hi ha molts cotxes. “Així doncs, tenim un problema de salut doble:
el coronavirus i la contaminació”, apunta Medir.
L’AFA ha fet arribar aquestes
queixes al Districte, que ha reconegut a aquest mitjà que coincideix “en el diagnòstic que cal pacificar els entorns escolars” i s’ha
compromès a “estudiar la proposta amb Mobilitat i veure quines opcions hi ha a la zona”.

L’AFA demana més espai a l’accés del centre. Foto: Twitter (@AfaAuro)
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Precisió diagnòstica per evitar la impotència i la
incontinència, seqüeles de la cirurgia radical de pròstata
El càncer de pròstata és el més freqüent entre la població masculina, però només la meitat
dels homes més grans de 50 anys realitzen una revisió anual
«Aspirem a aplicar la precisió diagnòstica i terapèutica del càncer de mama al càncer de pròstata», explica l’uròleg Emilio López Alcina, que lidera la unitat multidisciplinària de pròstata de la xarxa de Clíniques Biomèdiques
Ascires, la qual planteja un enfocament totalment innovador de la malaltia. «Tots dos càncers tenen característiques comunes: es poden sentir i estan relacionats amb
alteracions hormonals. No obstant això, mentre que s’ha
aconseguit una alta precisió diagnòstica en el càncer de
mama, i les mastectomies només es realitzen en casos
aïllats, en el de pròstata ens seguim guiant per biòpsies
cegues i apliquem tractaments radicals».
El càncer de pròstata és el més freqüent entre la població masculina i el tercer en mortalitat, segons dades de
l’Observatori de l’Associació Espanyola contra el Càncer
(AECC). No obstant això, només la meitat dels homes més
grans de 50 anys fan una revisió urològica anual, tal com
recomana l’Associació Espanyola d’Urologia. Dificultat per
orinar, degoteig postmiccional i buidatge incomplet són
alguns dels símptomes que porten els homes a anar a la
consulta de l’uròleg, encara que els tumors de pròstata
sovint es desenvolupen asimptomàticament.
El diagnòstic precoç i la localització precisa del tumor
són factors clau per establir l’opció terapèutica més adequada en cada cas, així com per augmentar els nivells de
supervivència i minimitzar els efectes secundaris dels tractaments més invasius, que poden conduir a la impotència o a la incontinència.

Un nou abordatge i biomarcadors
avançats per al diagnòstic precoç i
precís del càncer prostàtic, que
afecta un de cada sis homes
Objectiu: maximitzar la vida plena
Diagnòstic precoç per la vida plena del pacient durant
el màxim temps possible. Aquest és l’objectiu amb el qual
Cetir Ascires treballa i ho fa amb les últimes tècniques
d’Imatge que permeten oferir un tractament dirigit a lesions específiques, en lloc de procedir a la cirurgia
prostàtica innecessària. Un aspecte clau quan es considera que els efectes secundaris de l’extirpació de la pròstata poden donar lloc a una disminució significativa de
la qualitat de vida: entre el 50% i el 70% dels pacients pa-

tiran disfunció erèctil o impotència i un 10% patirà incontinència.
En la recerca per maximitzar la qualitat de vida del pacient, Cetir Ascires va adquirir el 2018 la tecnologia
PET/RM, pionera al nostre país i present al centre Viladomat de Barcelona. Aquest equip híbrid integra les dues
eines diagnòstiques més potents per detectar a temps
l’extensió tumoral: la Tomografia d’Emissió de Positrons
(PET) i la Ressonància Magnètica d’Alt Camp (RM). Una
combinació que permet observar tant la forma d’un òrgan com la seva funció, convertint-lo en una opció
avantatjosa per diagnosticar i planificar tractaments
personalitzats.
Biomarcadors més precisos
El PSA és la prova més estesa per al càncer de pròstata, però
hi ha casos en què l’anàlisi d’aquest biomarcador de sang
esdevé insuficient: «Cetir Ascires està introduint nous biomarcadors d’Imatge i Genètica, que proporcionen una major precisió diagnòstica i ens ajuden a superar les deficiències
del PSA», diu el Dr. García Garzón, metge de Cetir.
Un clar exemple d’això és el PSMA, el biomarcador d’imatge més específic per al càncer de pròstata, que actua
directament sobre el PSA de manera que evita captar altres tumors que poden conduir a confusió. D’altra banda, també té una major sensibilitat, per la qual cosa permet observar més lesions; en paraules del metge: «Aquesta sensibilitat, juntament amb les possibilitats del PET/RM,
fa que l’eficàcia diagnòstica sigui màxima».
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Calàbria 66 | Busquen voluntaris per al projecte Radars
11 de novembre del 2020

L’espai veïnal Calàbria 66 ha fet una crida per trobar voluntaris per al projecte
Radars, que té com a objectiu combatre la soledat de la gent gran. Demà se celebrarà una sessió informativa al local de l’entitat a partir de les set de la tarda.

L’associació Som Sant Antoni
o com reinventar-se quan cal
COMERÇ4Diversos comerciants
van impulsar la plataforma Sant
Antoni Vigila l’estiu de 2019 per
fer front a l’onada de robatoris a
botigues que havien detectat al
barri. Però les coses poden canviar molt en qüestió de mesos i
és important saber-se adaptar a
les noves necessitats. I un exemple d’adaptació és, precisament,
la transformació de Sant Antoni Vigila en Som Sant Antoni,
una associació de comerciants
que ara vetlla per la supervivència del comerç de proximitat.
“Durant el confinament vam
trobar a faltar accions per promocionar el comerç local”, diu la
vicepresidenta de l’entitat, Lidia
Núñez, una de les persones que
va decidir posar remei a aquesta mancança. Així va començar
a caminar Som Sant Antoni,
que fins i tot abans de celebrar
la seva primera assemblea –es
farà el 30 de novembre– ja ha
impulsat grans propostes per
ajudar les botigues del barri.
En són bons exemples el directori comproalbarri.com i la ini-

Menys casos al barri, que
segueix amb les pitjors xifres

CORONAVIRUS4Els casos de
positius per coronavirus a Sant
Antoni han disminuït durant la
darrera setmana, tal com ha
passat a tota la ciutat. Mentre
que entre el 25 d’octubre i l’1 de
novembre hi havia 438 casos per
cada 100.000 habitant, entre
l’1 de novembre i el 8 la xifra de
positius per cada 100.000 persones era de 354.
Tot i aquestes millores, i igual
que la setmana passada, Sant Antoni segueix sent el barri de l’Eixample amb pitjors xifres. Si es
fa la comparació, es pot veure

que en segon lloc hi ha el Fort
Pienc, on la xifra és de 293 positius per cada 10.000 habitants,
mentre que el tercer lloc és per a
la Sagrada Família amb 269.
Tot seguit hi ha l’Antiga Esquerra de l’Eixample, amb 248 positius per cada 100.000 habitants, mentre que a la Dreta de
l’Eixample la xifra és de 244 i a
la Nova Esquerra és de 199.
La mitjana de Barcelona és de
274 casos per cada 100.000 persones, cosa que situat Sant Antoni, i també el Fort Pienc, per sobre de la mitjana.

Sant Antoni és un barri amb molt comerç local. Foto: Ajuntament

ciativa ‘Riders Solidaris’, fruit de
l’aliança amb els comerciants
dels Encants de Sant Antoni
(que formen part de la nova associació) i de l’ONG De Veí a Veí.
ES PREPAREN PER AL NADAL
Som Sant Antoni és testimoni
cada dia del “drama”, en paraules de Núñez, que viuen molts

negocis del barri i per això ara
han centrat esforços en “salvar la
campanya de Nadal”. A partir de
dilluns vinent, els comerços associats regalaran 7.500 participacions de loteria per “premiar
la fidelitat dels clients”. Aquesta és la primera d’un seguit d’accions nadalenques que l’entitat
anunciarà pròximament.

Un pacient amb coronavirus ingressat al Clínic. Foto: Francisco Ávia (H. Clínic)
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Per a molts joves, la idea de tenir un habitatge propi s'ha convertit en un somni. Foto: Albert Alexandre

an sortir al mercat laboral amb la crisi econòmica del 2008. Dotze
anys després, quan tot
just començaven a viure amb certa normalitat, han d'enfrontar-se a
una nova crisi, aquest cop sanitària.
Ser jove avui dia no és senzill.
“Tenim la sensació de viure en una
espècie d’apocalipsi en la qual res
va bé”, explica el president del
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), Guille Chirino.
Es refereix a la múltiple crisi que
les persones d’entre 16 i 34 anys
estan vivint actualment: econòmica, ecològica, sanitària, laboral,
residencial...
IMPOSSIBLE EMANCIPAR-SE
En el cas de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, totes aquestes problemàtiques tenen una
expressió cruenta, però el problema residencial pren una dimensió encara més dura que a la
resta de Catalunya. L’habitatge
s’ha convertit en un tema central
en les converses d’un jovent que
té la mateixa edat que els seus pares quan aquests es compraven la
primera casa. En el seu cas, però,
i a diferència dels seus progenitors, la idea de tenir un habitatge propi s’ha convertit en moltes
ocasions en un somni.
Semblen paraules exagerades,
però les xifres no enganyen. En un
estudi publicat pel mateix CNJC el
passat mes d’octubre, es demostra
que cada cop són menys els joves
que s’emancipen. Mentre que l’any
2008 el 32% de les persones menors de 29 anys s’havien independitzat, ara només ho fan el
24%. L’edat d’emancipació a Catalunya se situa, de fet, als 29
anys, mentre que en altres països,
com per exemple Dinamarca o
Suècia, aquesta xifra gira entorn
dels 20 anys, segons dades de la
Comissió Europea.
L’ATUR I ELS SOUS BAIXOS
Gran part d’aquesta realitat té relació amb l’atur juvenil que registra Catalunya: mentre que el
2008 se situava al 12,4%, avui gairebé 19 de cada 100 joves estan a
l'atur. Així mateix, els sous també resulten determinants per explicar els motius pels quals els joves no s’emancipen. El 2010 el sou
mitjà brut d’un jove de 25 anys era
de 1.176 euros, mentre que el
2017 ja només era de 931.
Amb tot, si hi ha un motiu
principal pel qual els joves de l’àrea metropolitana de Barcelona
no abandonen la llar familiar és
el preu dels pisos i la dinàmica
abusiva del sector immobiliari.
“La Unió Europea recomana que
el sou que una persona destini a
pagar la casa giri al voltant del
30%, però actualment aquest
llindar no es compleix en el cas
del jovent, que paga molt més per
l’habitatge”, explica Chirino.
Al territori metropolità, els
preus dels pisos se situen al voltant
dels 850 euros, més de 100 euros
per sobre de la mitjana catalana.
Aquest fet comporta que, si una
persona jove assalariada volgués

El reportatge del mes

Jove busca pis:
expulsats del mercat
Una persona jove que volgués viure sola a l’àrea metropolitana de Barcelona
hauria de dedicar pràcticament tot el seu sou al lloguer. De fet, només un
de cada quatre catalans menors de 29 anys s’emancipen. Catalunya és una
de les regions de tot Europa on marxar de casa dels pares costa més
viure sola, hauria de destinar pràcticament tot el seu sou al lloguer.
A la pràctica, els joves dediquen
més del 50% a pagar el pis. En el
cas de la compra d’immobles la situació és una mica diferent, ja que
segons dades del CNJC els joves
destinarien el 75% del seu sou a pagar la hipoteca si visquessin sols.
NI DE COMPRA NI DE LLOGUER
En aquest sentit, el Javi, un jove
de 25 anys de Sant Fost de Campsentelles que actualment viu a

casa dels seus pares, explica que
ell directament s’ha plantejat
comprar un pis perquè “al final la
hipoteca et surt més barata”. Ho
vol fer sol i per això no té cap
mena d’esperança de trobar un
lloc al municipi on ha nascut i on
el preu del lloguer ronda els 829
euros. Una cosa gens estranya, ja
que el 76% dels joves afirmen que
l’habitatge els impedeix viure allà
on han nascut. “A Martorelles o a
Mollet hi ha pisos més vells i són
més barats, però fins i tot així en-

cara ara no puc plantejar-me
marxar de casa dels meus pares,
perquè una entrada d’hipoteca
ronda els 40.000 euros”, diu el
Javi, el qual explica que el seu sou
és de 1.200 euros mensuals i que,
en el seu entorn, “algú de 25 anys
que guanya això és el ric de la colla”. “Però si pagues 800 euros per
un pis, què et queda per viure?”,
reflexiona.
“Jo he volgut marxar de casa
des que vaig tornar d’Erasmus
amb 21 anys, però plantejar-me

fer el pas no ho he fet fins ara...
Malgrat que sé que fins que no
pagui el crèdit del cotxe que necessito per treballar i que s’acaba
d’aquí a dos anys i mig no podré
prendre la decisió d’una manera
realista”, explica. Tot i que sap
que podria compartir pis, ell vol
“independitzar-se del tot”. Per
ara, amb els seus pares hi viu bé.
En moltes ocasions s’ha estigmatitzat la joventut metropolitana per no independitzar-se, però
el cert és que, com en el cas del
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39 m2 i ratolins

n La Diana fa tres anys que viu al
Raval de Barcelona. Ho fa amb la seva
parella en uns baixos de 39 metres
quadrats i afirma que el confinament
ha estat molt difícil perquè l’immoble
té poca llum. A més, tot i que ella està
treballant amb un contracte temporal, la seva parella ha entrat en un
ERTO. El mes de juny va rebre un burofax de l’empresa Vivenio en el qual
la instaven a renovar el contracte
amb una forta pujada de preu. Dels
520 euros que pagaven passaven a
pagar-ne 750 durant tres anys i, a
partir del quart any, el preu s’enfilava

per un pis nou, amb una fiança de
3.000 euros.
La parella havia llogat el pis a Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell, però més tard el va comprar Vivenio. Amb tot, qui realment enviava
el burofax no era Vivenio sinó Azzam, el servei de gestió immobiliària
del fons voltor Azora. “Azzam és una
empresa que s’encarrega d’apujar els
preus dels pisos per guanyar comissions”, relata la Diana.
Des de fa temps, la jove està vinculada al Sindicat de Llogateres i això
la va fer sentir apoderada respecte a

fins als 1.000 euros. “Això és frau de
llei”, explica la Diana. “I tot això per un
pis amb problemes de calefacció i
unes plaques solars que ens van vendre que mai han funcionat... Fins i tot
vam tenir una plaga de ratolins que
no em van solucionar i per la qual
vaig haver de comprar un gat”, diu.
“L’única manera de seguir aquí
era assumir el preu, perquè trobar
un pis amb el meu contracte temporal i amb l’ERTO de la meva parella
era pràcticament impossible; tothom et rebutja”, lamenta. Ell va estar molt nerviós durant unes setmanes, “buscant pis com un boig”, però
ràpidament va veure que no era viable pagar entre 800 i 1.000 euros

les grans firmes immobiliàries. “Vaig
mirar si a la finca hi havia més pisos
en la mateixa situació que nosaltres i,
quan vaig veure que era així, vaig decidir organitzar el veïnat”, explica la
Diana. Davant d’això, Vivenio va contactar amb ella i li va demanar que
“deixés les pressions”, oferint-li un
contracte de 675 euros durant tres
anys que mai es va concretar en res.
“Volen que fem un moviment en
fals”, alerta.
El setembre es va allargar la pròrroga dels lloguers per la crisi sanitària i fins al 31 de gener la Diana i la
seva parella seguiran pagant un
preu just. Després d’això hauran de
seguir lluitant per una vida digna.

La immobiliària va demanar a la Diana que
“deixés les pressions” després que organitzés el
veïnat de la seva finca a favor dels lloguers dignes

Javi, hi ha molts impediments per
poder abandonar la llar familiar,
sigui comprant o llogant.
LA JUNGLA IMMOBILIÀRIA
Quan l’Emma i l’Amaia, juntament
amb dues amigues més, van decidir marxar de casa, van haver de
demanar als pares que les avalessin. Ara viuen en un pis al barri de
Gràcia de Barcelona pel qual paguen 1.100 euros al mes i consideren que gaudeixen d’una “situació privilegiada”. Tenen un pis
amb llum, quatre habitacions
grans i un menjador i cuina espaiosos. Reconeixen que en comparació amb amics i amigues seves es podria dir que tenen una situació millor, però quan hi pensen
acaben per concloure que un mercat immobiliari que fa que un
dret es converteixi en un privilegi
no funciona com hauria de fer-ho.
Després de tres anys han hagut de renovar el contracte. “Al
principi ens oferien un augment de
1.000 a 1.100 euros i com que les
coses estan com estan vam voler
acceptar-ho corrents”, expliquen.
Va ser quan van rebre el nou full
de condicions que van començar
a sospitar. “Hi havia clàusules
molt abusives, com per exemple
que la immobiliària no s’encarregaria d’arreglar cap desperfec-

te. Quan vam entrar en aquest pis
no estava en bon estat”, diuen fent
bona l’estadística del CNJC que
afirma que el 28,8% dels joves
viuen en pisos en mal estat i que
el 56% han viscut algun tipus d’abús en els contractes.
Molts menors de 30 anys desconeixen totalment com funciona
el mercat immobiliari quan s’enfronten al seu primer lloguer. Pisos en mal estat, preus abusius,
contractes que queden fora de la
Llei d’Arrendaments Urbans, fiances desorbitades... Segons explica
el CNJC, quan es tracta de persones joves, moltes immobiliàries o
propietaris decideixen no llogar-los
el pis –cosa que és una discriminació per raó de condició– o hi
veuen una oportunitat per poder
aplicar-los contractes abusius i
molt beneficiosos. “Hi ha un rerefons de poder adult”, diu l’Emma per afegir que, en el seu cas, el
pitjor moment va ser quan van haver de renovar el contracte.
En els mateixos termes s’explica el Marc, de 29 anys. “Em van
voler apujar el lloguer a través
d’una pròrroga d’un any, la qual
cosa és totalment il·legal perquè els
augments de la renda només es poden fer si firmes un contracte
nou”, detalla aquest jove que no ha
volgut donar el seu nom real per-

La taxa d’emancipació
a Catalunya ronda
els 29 anys i el 76% dels
joves que marxen de
casa dels pares afirmen
que l’habitatge els
impedeix viure allà
on han nascut

Gairebé un 30% dels
joves viuen en pisos en
mal estat i el 56% han
patit algun tipus d’abús
en els contractes. Un de
cada dos diu que ha
tingut problemes per
arribar a final de mes

què encara està en tràmits de negociació per no haver de marxar del
pis on ha viscut 7 anys. “No són
gens agradables les trucades amb
els propietaris, em violenten molt”,
afirma. En el seu cas, haver entrat
al Sindicat de Llogateres ha fet que
pugui afrontar més tranquil·lament aquestes situacions. “Les
trucades em costen, perquè a ningú li agrada haver-se de barallar,
però com que les preparo amb el
Sindicat estic molt més segur dels
drets que tinc”, conclou.
Tampoc ha volgut donar el
seu nom real l’Aina, de 25 anys,
perquè fa gairebé un any el seu cas
va aparèixer als mitjans de comunicació i va tenir problemes amb la
immobiliària, que l’acusava de difamació. El seu cas explica a la perfecció la violència del mercat dels
pisos cap al jovent. “Amb la meva
germana llogo el pis on va viure el
meu avi durant més de 50 anys”,
relata. Tot i que amb el nou contracte van començar pagant 450
euros durant el primer any, ja en
el segon els en van exigir 950. “Actualment fem feines d’economia
submergida i temps parcial mentre estudiem”, diu l’Aina. Quan no
van poder fer front als pagaments,
en plena fase de confinament a l’abril, van haver de deixar de pagar
i ara la immobiliària els exigeix

4.000 euros de deute. “Volem
viure a l’Eixample de Barcelona, on
ha viscut la família tota la vida, però
ja des de fa temps viure aquí és impossible i hi ha molts desnonaments invisibles”, explica.
ANGOIXA I SALUT
Aquestes històries posen l’alarma
sobre la situació del jovent en el
mercat de l’habitatge. A l’àrea metropolitana el 48,1% de les persones menors de 34 anys afirmen
que han tingut problemes per
arribar a final de mes i, segons l’Enquesta a la Joventut de Barcelona
2020, un de cada quatre joves ha
tingut dificultats per pagar el lloguer a causa de la Covid. Són xifres
econòmiques que n’amaguen d’altres igualment punyents: el 40,7%
dels joves s’han sentit angoixats en
els darrers dos anys per la seva situació econòmica; el 16,3% han hagut de deixar els estudis o no han
pogut començar els que volien; el
13,8% han reduït el consum d’aliments bàsics i el 10% han reduït o
endarrerit la compra de medicines
i, fins i tot, les visites al metge.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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La pandèmia des d’un sector en
auge: el cas del Triangle Friqui
CRISI4Són temps difícils per a
tothom i les botigues de l’anomenat Triangle Friqui de Barcelona no són cap excepció. La
reducció de l’aforament del 50 al
30% a mitjans d’octubre i el
més recent confinament de cap
de setmana han acabat de complicar un any en què la llibreria
més veterana de la zona, Norma
Comics, ja xifra la caiguda dels
beneficis en un 30%.
Norma Comics, Gigamesh i
Freaks –llibreries inaugurades
entre els 80 i els 90 al Passeig de
Sant Joan, al carrer Bailén i al carrer Alí Bei, respectivament–
són l’origen del Triangle Friqui,
que ara compta amb una vintena de comerços especialitzats en
còmics, ciència-ficció, fantasia i,
en definitiva, en cultura friqui.
“És un món que agrada a molta
gent i veníem d’uns anys de
creixement”, explica un dels encarregats de Norma Comics,
Marc Mediavilla. Durant la primavera, tant aquesta botiga com
Gigamesh van tancar del tot,
eliminant també les vendes on-

L’interior de Norma Comics, la primera botiga del Triangle Friqui. Foto: NC

line, però ara les han recuperat
amb més força que mai perquè
“és el que demana la gent”, diu
Alberto Granda, responsable de
comunicació de Gigamesh.
Per a Granda, les llibreries
fan “molt més que vendre llibres” i són “un eix d’activitats”.
Com que aquesta part és la que
s’ha vist més afectada, Gigamesh (que també és una editorial) està reforçant la seva aposta virtual: “Hem muntat una
mena de plató al local per fer-hi
actes en streaming que els nos-

Mobilitat | La Diagonal tindrà un carril menys

L’Ajuntament ha començat aquesta setmana les obres per reduir un carril de l’avinguda Diagonal entre la plaça Francesc Macià i el carrer Roger de Llúria. L’objectiu
és donar més espai als autobusos tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs.

tres clients puguin gaudir des de
casa i de forma gratuïta”, detalla Granda.
En canvi, el propietari de
Freaks, Enric Torres, creu que “la
solució no és vendre per internet”
i lamenta que la gent compri a
Amazon. També és crític amb les
administracions i es queixa que
continua “pagant impostos com
si no hagués passat res”. Sobre el
futur, alerta que “un segon confinament seria insuportable”
però, malgrat tot, té clara una
cosa: “Jo em jubilaré aquí”.

Bernat Dedéu, presentador
del primer podcast de l’Ona

LITERATURA4L’illa de Maians ja
no és només el títol d’un llibre de
relats de Quim Monzó. Ara també és el nom del podcast de literatura que ha estrenat la llibreria
Ona amb el filòsof Bernat Dedéu
com a director i presentador. El
primer capítol, dedicat a Les fures de Llorenç Villalonga, es va
publicar el dia 5 i “ha tingut molt
bona acollida”, segons Dedéu,
impulsor de la iniciativa.
Cada episodi tindrà com a
protagonista un llibre o un autor
–pot ser català o amb obra traduïda al català– d’un gènere concret: narrativa, assaig, teatre o po-

esia. El programa, que durarà uns
45 minuts i es publicarà els dijous, comptarà amb col·laboradors fixos especialitzats en cada
gènere en funció de l’obra que es
tracti en el capítol.
Per a Dedéu, L’illa de Maians
és un format “rigorós i fresc alhora”, que vol (i pot) arribar a
molta gent: “A Catalunya tenim
un món editorial molt ric, però
ens falten lectors”. Sobre l’interès que pot aconseguir generar
un podcast literari, Dedéu no
dubta: “Les coses bones li agraden a tothom, només cal parlarne sense pedanteria”.
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Polèmica | Beatificació a la Sagrada Família
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Una missa de beatificació a la Sagrada Família amb uns 600 assistents (entre ells, membres
del Govern i l’Ajuntament) va crear polèmica el cap de setmana. Salut ha obert un expedient
als organitzadors i l’Arquebisbat s’ha disculpat però ha dit que es complien les mesures.

Sense turisme no hi ha souvenirs
» La manca de turistes que ha provocat la pandèmia ha ensorrat les botigues d’objectes de record
» Molts venedors alerten que hauran de tancar si la situació no millora en els pròxims mesos

COMERÇ4“Estic fotut. Si la cosa
continua així, no hi ha manera de
tirar endavant, però no estic
mentalment preparat per tancar”. Qui pronuncia aquestes
paraules és un venedor de souvenirs que té la botiga a tocar de
la Sagrada Família. Parla amb
sinceritat i cruesa de la seva situació, però no vol que se sàpiga el seu nom ni l’adreça exacta
del seu comerç per evitar-se
problemes amb el propietari del
local a qui ha de pagar un lloguer
que no pot assumir.
El seu no és un cas excepcional. Passejant per l’entorn
del temple és fàcil constatar que
la pandèmia ha ensorrat els negocis d’objectes de record que vivien d’un turisme ara inexistent. S’hi poden veure algunes
d’aquestes botigues tancades i
d’altres d’obertes però completament buides, com la botiga
Jordi, que ha vist com les seves
vendes queien un 95%, segons el
Karnbyr, que regenta el negoci

des de fa quatre anys. “Si a l’abril
o al maig la situació no ha millorat, tancaré”, lamenta.
Per al Karnbyr, la supervivència durant aquests mesos ha
estat possible perquè el propietari del local li ha perdonat el lloguer temporalment, però no tothom ha tingut aquesta sort.
Per això ha nascut la plataforma
SOS Souvenirs, impulsada per
una entitat que s’ha creat arran
de l’emergència sanitària i que es
presentarà oficialment aquest
diumenge: l’Associació Nacional
d’Establiments Turístics.
La responsable de comunicació d’aquesta nova associació, Sara Rodríguez, explica que
l’objectiu és “oferir informació,
sobretot jurídica, de forma gratuïta i col·lectiva als venedors de
souvenirs”. D’aquesta manera,
diu, podran conèixer “els seus
drets, les ajudes a les quals es poden acollir i, en definitiva, tot el
que es publica al Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE)”, que sovint no

La situació per a les botigues de souvenirs és molt delicada. Foto: Línia Eixample

els arriba de forma clara. Rodríguez recorda que les botigues de souvenirs acostumen a
ser negocis familiars i que, per
tant, ara mateix hi ha “moltes famílies afectades”. Per aconseguir
que aquest sector –“molt oblidat
i sense representació”, en paraules seves– tingui més visibilitat, SOS Souvenirs està preparant una manifestació de cara al
mes de desembre.

SOUVENIRS PER A BARCELONINS
Hi ha un tipus de souvenirs amb
més possibilitats de sobreviure:
els que no només s’adrecen als
turistes, sinó també als barcelonins. “Això és el que ens salva”,
reconeix Maite Guillem, directora
de B de Barcelona, una marca
que ven objectes de disseny local
i que es desmarca dels records
convencionals. Tot i això, el panorama no és gaire esperança-

dor. “Aquest octubre, per exemple, hem facturat la meitat que
l’octubre de l’any passat”, explica Guillem, que assegura que
les vendes online i presencials
funcionen “igual de malament”.
A la botiga física de B de Barcelona, a 300 metres de la Sagrada Família, no hi pot entrar més
d’un client alhora per la reducció
de l’aforament, i a la botiga online li “costa posicionar-se”.
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Espais juvenils | Crítiques a les mesures restrictives
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Els joves de l’espai Casa Groga, el Casal Xiroc i Arran Fort Pienc han mostrat el seu rebuig
cap a les noves mesures restrictives aprovades pel Govern perquè “retallen drets i llibertats
a la classe treballadora”. També volen “més recursos per a la sanitat i més transport públic”.

Nova protesta a la vista per
exigir el nou CAP Sant Joan
SANITAT4Els treballadors del
CAP Sant Joan, juntament amb
les entitats i els veïns que reclamen l’ampliació provisional i el
futur nou CAP, van acordar dimecres passat constituir una
plataforma, batejada amb el nom
de ‘Nou CAP Fort Pienc ja!, per
seguir tirant endavant la seva reivindicació. Durant aquesta assemblea de la setmana passada
també es va acordar fer una
nova mobilització, el pròxim 19
de novembre, que consistirà a tallar el trànsit entre les set de la
tarda i les nou del vespre a la cantonada del carrer Nàpols i Gran
Via, que és on s’ha de fer el nou
centre sanitari. A banda del tall
de trànsit, hi haurà actuacions
musicals i també es faran dibuixos reivindicatius.
Així doncs, des de la plataforma han preparat un manifest on
recorden que “l’Atenció Primària
Passeig Sant Joan ha estat més
d’una dècada dividida ‘temporalment’ en dos, el CAP Sant
Joan i el Carles I, arrossegant falta d’espais i infraestructures du-

La reivindicació per tenir el nou CAP fa temps que dura. Foto: Twitter (@nou_cap)

rant anys”. En paral·lel, recorden
que l’any 2008 ja es va planificar
el nou CAP Fort Pienc a Gran Via
amb Nàpols. “Han passat 12 anys
i encara hi ha litigis i la construcció no ha començat”, denuncien
des de la plataforma. L’enderroc
de l’edifici on s’ha de fer el nou
centre sanitari està previst per a
l’any que ve, però els professionals

i les entitats veïnals mostren la
seva preocupació. “No sabem
quants anys més haurem d’esperar”, afegeixen.
Per últim, recorden que
aquest escenari no té res a veure
amb la pandèmia, encara que
aquesta hagi fet evidents totes les
mancances, sinó amb “la manca
d’inversió en la sanitat”.

Reobren els Encants després
del polèmic tancament

MERCATS4El Mercat dels Encants, situat a tocar de la plaça de
les Glòries, va reobrir les portes
aquest dissabte, amb l’aforament al 30%, després d’haver
hagut d’estar una setmana tancat pel fet que la Generalitat
l’inclogués en els espais afectats
per les noves restriccions.
La decisió va provocar l’enuig dels paradistes, que la setmana passada van presentar
un recurs contenciós administratiu contra el tancament que
el jutge va desestimar. Tot i
això, la Generalitat va acabar

rectificant i dissabte les parades
van poder tornar a aixecar la
persiana.
Més enllà d’aquesta polèmica, la situació dels Encants
segueix sent delicada a causa de
la crisi provocada per la pandèmia. Un 20% de les parades
han tancat a causa del descens
de les vendes i la xifra podria
créixer, ja que hi ha parades que
es traspassen. A banda, des
dels Encants ja fa mesos que
van denunciar que l’Ajuntament els va apujar les taxes a
principis d’any.
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236 milions d'euros de Salut per

recuperar l'activitat
ajornada als hospitals
» Es treballa en tres àmbits: intervencions
quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes

Més cribratges escolars

SALUT4El Departament de
Salut ha aprovat un conjunt de
programes amb una partida de
236 milions d’euros per recuperar l’activitat sanitària ajornada
que es va haver d’aturar a causa
de la primera onada de la pandèmia de la Covid-19.
Els centres sanitaris van haver
d’alterar la programació durant
els mesos de març, abril i maig
per centrar-se a donar cobertura
als pacients que ingressaven per
coronavirus. A finals de juny es va
reactivar i, des del setembre, ja
s’ha començat a estabilitzar, a l’espera del que pugui passar amb
aquesta segona onada.
Per exemple, durant el tercer
trimestre s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 2019. Unes xifres

que s’han assolit gràcies al “comportament i a la responsabilitat
extraordinària que demostren
tots els professionals sanitaris
diàriament”, segons Adrià Comella, director del Servei Català
de la Salut (CatSalut). Comella
també destaca el fet que aquest
personal “en cap moment des
del mes de febrer ha tingut un
període de desconnexió”, ja que
en un principi va haver de fer
front a la primera onada i ara està
recuperant al més ràpid possible
aquest ajornament. La feina, diu,
és “extraordinària”.
La partida de 236 milions
d’euros incentiva la recuperació
als hospitals, assegurant poder
pagar més hores i comprar els
materials i els equipaments necessaris. Des de Salut es recalca

ENSENYAMENT4Els consellers de Salut i d’Educació, Alba Vergés i Josep Bargalló, van presentar a finals d’octubre un acord de col·laboració que duran a
terme amb les ONGs Open Arms i Creu Roja per a la realització dels cribratges en l’àmbit escolar. Aquest acord
permet que les dues entitats s’incorporin formalment
en els equips d’atenció primària del Departament de
Salut per dur a terme els cribratges escolars.
El conseller Josep Bargalló va declarar que l’acord
servirà “per garantir la continuïtat en la política de cribratges a la comunitat educativa”. Concretament, va
assegurar que permetrà “continuar fent cribratges, ferne més i amb més garanties, i que això no signifiqui
una tensió en l’atenció primària”, afegint que, de fet,
aquest acord “ja estava funcionant”. “Creu Roja i
Open Arms ja havien anat a les escoles i ja havien fet
cribratges, ara volem que continuï aquest suport i que
ho faci amb més força”, va detallar.
Per la seva part, la consellera de Salut, Alba Vergés,
va destacar la importància d’aquesta col·laboració amb
Creu Roja i Open Arms per fer proves diagnòstiques
de Covid-19. “Volem arribar allà on es necessita i desplaçar-nos-hi”, va afirmar la consellera, la qual, a més
d’agrair la tasca d’aquestes entitats, va subratllar
que la seva feina “permet alliberar i mantenir la prestació de serveis de salut habitual i fer les proves de forma més àgil i completes, i això és molt important”.
Tal com va manifestar Òscar Camps, des d’Open
Arms ja havien fet uns 13.000 tests massius en 22 dies
a escoles de l’àrea metropolitana, mentre que hi ha 20
equips de Creu Roja al territori que en tres setmanes
ja havien fet cribratges a més de 300 escoles.<
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185,7 milions d’euros més
en polítiques actives d'ocupació

TREBALL4El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reajustat les seves polítiques actives d'ocupació davant el context de crisi socioeconòmica provocada per la Covid-19 i hi destina
185,7 milions d’euros més per fer front a les conseqüències laborals de la pandèmia i donar suport a
persones treballadores, microempreses, autònoms
i ens locals. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va presentar aquestes mesures a finals d’octubre.
Aquest pressupost es destinarà bàsicament al foment de la contractació (especialment de col·lectius
amb més risc i dificultats d’accés al mercat laboral);
a ajuts a treballadors per compte propi i microempreses per al manteniment de l’ocupació; al foment
de la formació (prioritzant les persones treballadores que han estat o estan afectades per un expedient
de regulació d’ocupació); a reforçar les polítiques d’orientació laboral i a donar suport a ajuntaments i consells comarcals per al desenvolupament econòmic

que l’objectiu primordial d’aquesta segona onada és no haver
d’ajornar activitat. “No ens podem
permetre tornar a parar-ho tot”,
remarca el director del CatSalut.
PRIORITZANT ELS MÉS GREUS
El Servei Català de la Salut centra
l’anàlisi en tres àmbits als hospitals:
intervencions quirúrgiques, proves
diagnòstiques i consultes. La repercussió directa de la caiguda de
l’accessibilitat recau principalment
en el temps de demora dels pacients i en l’activitat dels tres àmbits. Cal tenir en compte que una
de les raons per les quals el volum
d’activitat es va reduir va ser per
baixar al màxim la circulació de les
persones als centres sanitaris i
protegir el sistema, que estava
fortament pressionat.

La crisi sanitària va provocar
que es fessin 20.000 intervencions
quirúrgiques menys que l’any anterior. 4.000 van ser les actuacions
que es van poder fer durant l’abril,
respecte a les més de 30.000 que
s’havien fet durant el mateix període de l’any passat. Xènia Acebes,
directora de l’Àrea Assistencial del
CatSalut, remarca que han “posat
la directa en els processos més
greus, aquells que poden posar en
risc la vida de les persones”.
La recuperació, detallen des del
Departament de Salut, s’està fent
prioritzant les patologies més crítiques, d’un risc més elevat i amb
més càrrega de la malaltia per a les
persones. I la tendència és positiva, asseguren, mentre esperen
poder aguantar el cop de la segona onada de la pandèmia.<

i social local. També inclou una nova partida de suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat a través dels Centres Especials de Treball.
El conseller el Homrani va destacar que “l’objectiu que centra totes i cadascuna de les accions del Departament en aquests moments és donar suport a les
persones, mantenir els llocs de treball i la idea bàsica que la millor política social és el treball, i el treball
de qualitat”. “Davant un impacte important de la Covid-19 en el món del treball, hem decidit reajustar les
polítiques actives d’ocupació per poder donar una millor resposta a persones treballadores, microempreses, autònoms i ens locals”, va insistir. “No tenia sentit mantenir una programació clàssica: hem fet una
redefinició en l’actual context, com ja vam fer prèviament en el primer pla de xoc per l’ocupació del
maig”, va argumentar el Homrani. Un exemple en són
les ajudes directes a persones autònomes i microempreses amb el compromís de mantenir l’ocupació.
Una convocatòria exitosa que ara s’ha ampliat.<
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Economia | Subvenció extraordinària per a clubs de la ciutat

L’Ajuntament, a través de l’Institut Barcelona Esports, ha anunciat la creació d’una
subvenció extraordinària per a clubs i entitats de la ciutat per ajudar a combatre la
situació econòmica derivada de la pandèmia. Es pot demanar fins al pròxim dia 16.

El Roser perd contra el Barberà
en l’estrena a la lliga EBA
Pau Arriaga
FORT PIENC
Setmanes més tard del que estava previst, amb un calendari i un
grup de rivals diferent i, fins i tot,
en un escenari nou (el Pavelló del
Virolai del barri del Carmel del
districte d’Horta-Guinardó).
Aquests van ser alguns dels condicionants de l’estrena del CB Roser de Juan Hereza a la lliga
EBA 2020-21, que finalment va
arribar diumenge passat. La pitjor notícia, però, seria la derrota
del conjunt del Fort Pienc contra
la UE Barberà (75-85).
El conjunt vermell veuria
com el matx es decantaria a favor
de l’equip del Vallès Occidental
en la primera meitat. El resultat
al final del primer parcial era de
23-31, distància que s’enfilaria
per sobre dels 10 punts quan el
matx arribava al descans (39-53).
Tocava, doncs, posar fil a l’agulla per intentar una remuntada
que, si en algun moment va ser

La temporada 2020-21 ja està en marxa. Foto: F. Torné / FCBQ

possible, va ser en el tercer quart,
l’únic que cauria del bàndol roserenc (20-11, per situar un provisional 59-64 quan faltaven 10
minuts per a la botzina).
Les bones sensacions, però,
tornarien a ser favorables als visitants, més encertats en el moment de la veritat. Bernat Camarasa, amb 17 punts i 3 rebots,
va ser el jugador més destacat del
Roser (i el màxim anotador del

partit), mentre que Albert Sulleva i Jonel Palou van ser dos
noms més destacats en la rotació
del conjunt d’Hereza.
A causa de la configuració
imparella del subgrup C-3 de la
categoria, els roserencs descansaran aquest cap de setmana. El
pròxim partit de l’equip no serà
fins a l’últim cap de setmana
d’aquest mes, de nou com a locals, contra el JAC Sants.

Clubs i esportistes tornaran
a protestar a Sant Jaume

MANIFESTACIÓ4La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha tornat a convocar
esportistes i clubs per a una
nova protesta aquest migdia, al
davant del Palau de la Generalitat. La UFEC reivindica “el paper
essencial de l’esport” i diu que
“forma part de la solució per
lluitar contra el coronavirus”.
L’organisme ja ha xifrat en 1.400
persones l’assistència màxima

a aquesta protesta, per tal que els
assistents puguin mantenir la
distància de seguretat.
De fet, el dilluns de la setmana passada, la UFEC va
anunciar que ha presentat un
recurs al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
per la decisió de la Generalitat
per la qual s’atura tota la competició esportiva i es tanquen
les instal·lacions.

CFS Eixample i Bosco
es veuen les cares al derbi

FUTBOL SALA4La Pista Coberta de les Tres Xemeneies serà l’escenari, aquest diumenge a les 12
del migdia, del primer derbi masculí de la temporada de futbol
sala. El Bosco Rocafort rebrà el
CFS Eixample en un dels partits
de la sisena jornada de lliga.
Els locals arriben al matx en
mala dinàmica, amb tres derrotes
seguides, i després que el partit de
la setmana passada no es jugués,
mentre que els de Patx encaren

l’enfrontament amb la moral alta
després de la victòria en el partit
de dissabte passat contra el Gràcia FSC (4-3), la primera de la
temporada 2020-21.
El sènior femení del CFSE,
per la seva banda, va empatar a
un gol a la pista del filial de la Penya Esplugues. Les de Pep Antoni Roig tornaran a jugar al
Santa Isabel aquest cap de setmana, on rebran la visita del Futsal Aliança Mataró.
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| Fuser
Un joc on el ritme és el protagonista. Un festival de música que no s’acaba mai. Fuser
et permet crear el teu so i compartir-lo amb el món. Per a PC, PS4, Switch i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

El misterio de la cripta embrujada (1978), La ciudad de
los prodigios (1986), Sin noticias de Gurb (1990)... Qui
més qui menys ha llegit alguna d’aquestes novel·les
i s’ha endinsat en la Barcelona –o les Barcelones–
d’Eduardo Mendoza (nascut, efectivament, a Barcelona l’any 1943). Mendoza és considerat un dels millors escriptors en castellà dels nostres temps i així
ho avalen les vendes, traduccions i premis que han
acompanyat les seves obres des del principi. La verdad sobre el caso Savolta (1975), la seva primera novel·la, va rebre el Premi de la Crítica de narrativa castellana. Però aquest no és el guardó més destacat
que li han atorgat: el 2010 va guanyar el Premi Planeta amb Riña de gatos. Madrid 1936 i el 2016 va rebre el Premi Cervantes, considerat el Nobel de les
lletres espanyoles, en reconeixement a la seva trajectòria. I encara més: aquest novembre ha rebut el
Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino.

Soc totes les que he sigut
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
acull l’exposició ‘Fina Miralles. Soc totes les que he sigut’, un homenatge i un repàs a la trajectòria d’una de
les artistes més significatives de l’Estat des dels anys setanta fins ara. Fina Miralles (Sabadell, 1950) va començar a crear durant el franquisme i va trencar tots els
motlles de l’academicisme de l’època. Tot i això, la seva
obra no és tan coneguda com hauria de ser i el MACBA
ha decidit posar-hi remei amb aquesta exposició, que
es pot visitar des del 5 de novembre fins al 5 d’abril.

Llibres

?

E D U A R D O

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

M E N D O Z A

Ser un dels grans escriptors barcelonins

Ha retratat Barcelona en obres com ‘La ciutat dels prodigis’

?

Rebre el Premi Barcino

QUÈ HA FET

Dins del festival Barcelona Novel·la Històrica

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Admiració

Els lectors el feliciten i consideren que el premi és merescut

Música

Pelis i sèries

Aquitania
Eva García Sáenz de Urturi

La nostra parcel·la
Lara Díez Quintanilla

Positions
Ariana Grande

Nieva en Benidorm
Isabel Coixet

Un thriller històric que inclou venjança,
incest i batalles. Així és, a grans trets, Aquitania, la novel·la amb què l’escriptora basca Eva García Sáenz de Urturi va guanyar
el Premi Planeta l’octubre passat i que ha
arribat ara a les llibreries. La protagonista del llibre és Elionor d’Aquitània, que va
regnar amb intel·ligència França i Anglaterra durant el segle XII.

El Teatre Lliure continua apostant per la
programació online mentre duren les restriccions pel coronavirus. La novetat d’aquesta setmana és La nostra parcel·la, una
obra de Lara Díez en què dues desconegudes es troben de sobte en un espai
tancat sense saber com hi han arribat, què
hi han de fer i com en poden sortir.
A la sala online del Teatre Lliure.

La carrera d’Ariana Grande fa justícia al seu
cognom. Amb només 27 anys, la cantant
de Florida ja ha publicat sis àlbums i ha
vist com el seu èxit anava in crescendo. El
seu darrer treball, Positions, ha arribat
pràcticament per sorpresa: va començar
a fer-ne promoció només dues setmanes
abans de l’estrena. Sigui com sigui, l’artista ha tornat a convèncer els seus fans.

A Peter Riordan (Timothy Spall) el jubilen
de forma anticipada al banc de Manchester on ha treballat tota la vida i decideix anar a buscar el seu germà Daniel,
que viu a Benidorm. Però quan hi arriba
s’adona que el Daniel ha desaparegut i només sap que era propietari d’un club de
burlesque on treballa l’Alex (Sarita Choudhury), una dona misteriosa que el fascinarà.
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ESTILS DE VIDA
Suport real a la cultura
i

OCI

a tornat a passar. La cultura, com tants altres sectors,
ha rebut un segon cop tot just quan començava a recuperar-se, a pas de tortuga, del primer. De nou, la
pandèmia del coronavirus ens priva de concerts, obres de teatre, espectacles de dansa i circ i un llarg etcètera, però no
ens treu la necessitat ni les ganes de consumir cultura.
“Si la cultura et toca, ara et toca a tu”. Aquest és el lema de
la campanya que han impulsat l’entitat Cercle de Cultura i la
xarxa Fundraising.cat per animar els espectadors a donar suport real al sector en aquests moments tan difícils. “La cultura
ha estat sempre al teu costat, des de la teva infància fins ara.
En els moments feliços i en els més complicats, com quan vas
haver de confinar-te”, es pot llegir al web laculturaemtoca.cat.
En aquesta pàgina, ofereixen la possibilitat d’ajudar la cultura
de tres maneres possibles: comprant entrades (anticipades
per a actes presencials o bé per a actes virtuals), difonent projectes i espectacles a les xarxes socials o fent donacions.
Aquesta última opció, diuen, és molt habitual a altres països i
pot ser la clau de la supervivència d’algunes entitats.

H

Les claus
COMPRA

Compra entrades anticipades per a espectacles presencials
o bé entrades per a propostes virtuals: la cultura es paga

DIFON

Si t’enamores d’una proposta cultural, recomana-la a les xarxes
socials: ajudaràs el creador i faràs que algú descobreixi una joia

DONA

Si t’ho pots permetre, fes una donació a una entitat o projecte
cultural que t’hagi marcat i vulguis ajudar a sobreviure

TORNA-HI

I el més important: quan la situació ho permeti, no dubtis
a tornar a omplir teatres, sales de concerts, cinemes...
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Cada dimecres al teu barri

