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Masclisme rere la pantalla
» El 15% de les barcelonines ha patit ciberassetjament, segons la darrera enquesta de la Generalitat
» L’Ajuntament ha centrat la campanya d’aquest 25N en les violències masclistes a l’entorn digital
Anna Utiel
BARCELONA
“Fa poc vaig haver d’anar a la policia perquè el meu ex havia difós
fotos i vídeos meus de caràcter sexual per WhatsApp”. “El meu
antic cap se m’insinuava per missatges privats cada cop que publicava una foto a Instagram”.
“Els amics del meu ex li preguntaven per què em deixava penjar
fotos sense samarreta”. “He rebut
moltíssimes fotopolles de desconeguts”. “Després de deixarme, el meu primer nòvio em va
posar en un grup de WhatsApp
amb els seus amics i tots em van
començar a dir que era una guarra i una zorra”. “Durant una
època, publicava fotos eròtiques
a les xarxes i el noi amb qui sortia em va exigir que deixés de ferho perquè només ell podia veure
el meu cos”.
Tot això són testimonis reals
de dones que, des de l’anonimat,
han volgut explicar a aquest mitjà com les xarxes socials han estat una arma més del masclisme
per exercir la seva violència. I, malauradament, no són casos excepcionals: un 15% de les barcelonines afirmen haver patit ciberassetjament en algun moment de
la seva vida, segons l’última enquesta sobre violència masclista
de la Generalitat. Aquesta és la xifra que cita la tinenta d’alcaldia de
Feminismes de l’Ajuntament,
Laura Pérez, per entendre l’abast d’una xacra que s’ha accentuat durant la pandèmia.
“Amb el confinament hem
passat més temps que mai a les
xarxes, que no són un espai lliure de violència masclista ni un
lloc segur per a les dones”, apunta Pérez. Rere la pantalla i sovint
escudats en perfils falsos, els assetjadors se senten encara més

Aquest 25N, que va tenir una prèvia en forma de cadena humana, denuncia el ciberassetjament. Fotos: Pexels i Novembre Feminista

impunes en el món digital. “Com
que la impunitat és brutal, es
veuen molt forts per seguir assetjant”, assegura la periodista
Isabel Muntané, sòcia fundadora de la cooperativa Almena Feminista i directora del màster de
Gènere i Comunicació de la UAB.
Muntané sap què és ser el
blanc d’insults i amenaces a través de les xarxes: “Totes les feministes que ens posicionem públicament en rebem”. “La intenció és que callem, que sortim de
l’espai públic i que deixem de
compartir el nostre discurs”, afegeix, i per això ella sempre que rep
una agressió d’aquest tipus la denuncia a Twitter. En aquest sentit, Pérez lamenta que, més enllà
de la impunitat legal, també hi
hagi “impunitat social”. “S’han
normalitzat les dinàmiques masclistes a les xarxes. Sembla que
una dona per tenir Twitter, per

exemple, ja hagi de rebre insults
masclistes”, afegeix.

CAMPANYES INSTITUCIONALS
L’Ajuntament ha volgut que el
masclisme en l’entorn digital fos
el tema central dels actes del 25
de novembre, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones. Així, la
quinzena edició del Premi 25N ha
portat com a lema ‘Block the
troll: estratègies feministes a les
xarxes’ i les guanyadores han
estat les entitats Donestech i
Alia amb el projecte ‘A la xarxa
lliures i segures’.
La proposta guardonada vol
crear una “campanya gràfica creativa, clara, directa i útil, amb gifs
que es difonen a través de diversos suports en línia”, expliquen
des del consistori. De fet, aquest
ha estat també l’esperit de la
campanya impulsada per l’A-

juntament, que ha rebut crítiques
d’alguns sectors del feminisme
que l’han considerat “frívola”.
Davant d’aquests retrets, Pérez
matisa que es tracta “d’una campanya molt específica, orientada
sobretot a les joves, que són les
que pateixen especialment la
violència masclista a les xarxes
socials”. També assegura que finalment el missatge “s’ha entès”
i que fins i tot “algunes persones
han rectificat”.
La institució que també s’ha
afegit a la visibilització i la denúncia de les “violències masclistes digitals”, així les anomena, ha estat la Diputació de Barcelona. “Les ciberviolències, com
ara el control o l’assetjament a
través d’aplicacions i xarxes socials o el sexpreading, han pres
rellevància en la situació de confinament”, diu el manifest institucional d’aquest 25N.

EL FEMINISME EN CADENA
Tot i que la pandèmia ha acabat
de convertir el món virtual en el
món real, el feminisme s’ha sabut
organitzar i adaptar a les circumstàncies per poder sortir al
carrer aquests dies. Diumenge 22
de novembre una cadena humana es va estendre pels carrers de
la ciutat per denunciar les violències masclistes. L’acte va ser
convocat per Novembre Feminista, un grup sorgit dins de l’espai de Ca la Dona, i va aconseguir
aplegar unes 3.000 dones, segons
l’organització.
“Ens volem vives i rebels” era
el missatge principal de la concentració, que es va fer en sis
trams de la Gran Via i l’Avinguda Meridiana. Perquè sí, les dones encara han de reclamar que
les deixin viure a les acaballes del
2020, un any en què a Catalunya hi ha hagut 12 feminicidis.
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La lupa

Al poble, el que és del poble
per Joan Casajoana (Unió de Pagesos)

C

om sempre hem dit, les immatriculacions de
l’Església han estat un procés ple d’irregularitats i privilegis sense garanties ni seguretat
jurídica, en virtut del qual l’Església s’ha
apropiat de béns històrics i culturals dels pobles. Sense informació pública, ni publicar edictes, ni informar
a les propietats confrontants, sense passar per les notaries, ni aportar cap document probatori: no els ha calgut contracte, ni escriptura, ni acreditar-ne la titularitat, ni fer cap expedient de domini, ni cap sentència judicial. Tampoc els ha calgut donar a conèixer les immatriculacions: ni als ciutadans, ni a les administracions,
ni als feligresos ni als parroquians. És una actuació clandestina feta pels bisbats amb nocturnitat i traïdoria que
provoca indefensió als afectats.
L’únic que ha necessitat l’Església per accedir a la
propietat és un autocertificat d’un bisbe en funcions
de notari (els bisbes van exercir de notaris del 1947
al 2015 per privilegis de la dictadura) que, com a part
interessada, certificava: “Aquest bé és de l’Església des
de temps immemorials”. Així van crear aquest desgavell, vulnerant la Constitució, l’Estat de dret, la democràcia, el dret europeu i els drets garantits per la
Convenció Europea de Drets Humans. Això ho va destapar i denunciar Unió de Pagesos a principi del 2018

Les millors

[vegeu La Terra núm. 467, pàgs. 16 i 17] i aquest juliol ho va constatar la Generalitat dient: “L’Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol de
propietat”.
DEFENSA DE LA HISTÒRIA I CULTURA PAGESES
Unió de Pagesos no va dubtar a liderar la defensa de la
història i la cultura pageses i rurals. Els patrimonis immatriculats per l’Església són béns comuns, col·lectius
i comunitaris de cada poble, construïts i conservats pels
veïns amb el protagonisme total dels pagesos a través
dels seus propis mètodes d’autoorganització solidaris i
ancestrals, com el comú o la Universitat (assemblea dels
caps de casa), que actuaven com a poder popular.
A més, durant segles i generacions, els veïns van oferir aportacions amb diners, treball o materials de construcció... En canvi, els bisbats no han construït mai cap
església, ni rectoria, ni cementiri, ni han participat en
la seva conservació, ni tan sols ho han pressupostat mai!
Això ho feia i ho ha fet sempre el poble i en els últims
anys també hi han ajudat ajuntaments i diputacions.
EL PECAT DE L’ESGLÉSIA
Els bisbats, com a entitats de dret privat, no poden registrar al seu nom, ni a la seva seu central ni al seu CIF,

per Anna Utiel

Jordi Bataller / ACN

perles

béns que són comuns, col·lectius i comunitaris dels pobles. Això és un robatori, una usurpació i una apropiació
indeguda. Aquesta no és una lluita confessional o anticlerical contra l’Església, sinó un debat jurídic, patrimonial i democràtic contra la jerarquia de l’Església, que ha pecat d’avarícia.
MEMÒRIA I REPARACIÓ
No podem oblidar els esforços dels nostres avantpassats que, tant en temps de dificultats com de bones collites, van contribuir a crear solidàriament els
patrimonis històrics i culturals dels pobles. Per exemple, amb la Llei de sindicats agrícoles del 1905, la
pagesia va construir més de 600 sindicats agrícoles
en només 30 anys, la majoria dels quals, per cert, van
ser confiscats per la dictadura.
Ara, en democràcia, els polítics han permès a l’Església el robatori i la confiscació dels patrimonis dels
pobles, sense voluntat aparent d’esmenar-ho. Els
ajuntaments i els alcaldes tenen el deure de vetllarlos. Des del sindicat hi continuem treballant: hem
signat un conveni amb Micropobles i hem de contactar de nou amb l’Associació Catalana de Municipis per treballar i recuperar els patrimonis històrics i culturals dels pobles.

N
N

LA FOTO

s contagia i les companyes de pis la volen fer fora. És Elena
Cañizares: fins al diumenge no n’havíem sentit a parlar i aviat
l’oblidarem, però aquests dies està en boca de tothom, també
dels mitjans. Periodisme amb fils de Twitter i converses privades.

E

oben un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Sant Feliu de Guíxols. Ho ha avançat SER
Catalunya, que ha apuntat que el lladre només pot haver
estat un policia amb accés a la clau de la caixa forta.

R

osta imaginar-se que l’expressió “suar tinta” pugui ser literal.
Però Rudy Giuliani, l’advocat de Donald Trump i exalcalde
de Nova York, ho ha fet possible. Fa uns dies, en una roda de
premsa, el tint dels cabells li va començar a regalimar per la cara.

C

l compte oficial del Papa Francesc fa like a la foto
pujada de to d’una model brasilera a Instagram. De
seguida, el Vaticà diu que està investigant què ha passat.
Ella afirma, contenta: “Almenys aniré al cel”.

E
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Els semàfors

Safata d’entrada

Novembre Feminista

Llibreria Byron

Consorci de Salut
El + llegit

Portes violetes als locals de CCOO

El grup Novembre Feminista,
de l’entitat Ca la Dona, va
organitzar el 22 de novembre
una cadena humana a la ciutat
per protestar contra les
violències masclistes. Hi van
participar unes 3.000 dones,
segons l’organització.

per Lluïsa González (CCOO)

pàgina 3

La llibreria Byron va obrir les
portes divendres passat al
número 32 del carrer Casanova.
L’espai, que inclou una cafeteria
i una sala polivalent, neix amb
la voluntat de ser un nou
referent cultural del barri
de Sant Antoni.
pàgina 6

L’annex del CAP Passeig de Sant
Joan ha patit un nou retard i no
estarà enllestit fins al 28 de
gener. Abans de l’estiu, el
compromís era tenir instal·lats
els mòduls provisionals el 15
d’octubre i, després, el 14 de
desembre. Però ni l’un ni l’altre.
pàgina 10
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1

JxCAT reclama més il·luminació
en alguns carrers de l’Eixample

2

La Comuna d’Aliments de Sagrada Família
reivindica la solidaritat veïnal

3

Junts pel comerç de proximitat

4

Denuncien una “deixalleria il·legal”
a l’avinguda Mistral

5

El CAP Passeig de Sant Joan
no tindrà l’annex fins al 28 de gener

CCOO de Catalunya ha posat en
marxa el projecte Portes Violetes,
que té com a objectiu principal que
els nostres locals esdevinguin un
punt de referència i de confiança
per a les dones que pateixen violència masclista, un lloc segur on
les dones esdevinguin subjectes de
les seves decisions i on trobin
una porta violeta per on poder
trencar amb les violències, respectant en tot moment, des d’un
model d’abordatge ecològic, les seves necessitats.
Aquest programa és un valor
afegit a l’hora de reforçar el que
oferim a les dones en situació de
violències masclistes i que s’adrecin a nosaltres. Volem funcionar com a nexe d’unió entre les dones afectades per la violència masclista i els recursos disponibles de
cada territori per facilitar que puguin tenir accés a atenció jurídica,
psicològica, sanitària i policial.
També volem ser referent en l’a-

bordatge de l’assetjament sexual a la feina i, per aquest motiu,
treballarem en xarxa amb totes
les nostres organitzacions.
Es tracta de convertir els
nostres locals en un referent de
confiança per a les dones que
ofereixi informació, orientació
i acompanyament, contactes
amb els recursos i serveis del
territori, punts d’informació
generalista o assessorament en
temes laborals (especialment en
matèria d’assetjament sexual i
per raó de sexe) i que serveixi de
punt de la xarxa de recursos i
serveis de referència al territori, com a contacte d’emergència en cas de tractar-se d’una situació de risc.

Les seus de CCOO esdevenen un espai més de la xarxa de
recursos de Catalunya i se sumen a la lluita per una vida
lliure de violències masclistes.
Aquest projecte forma part del
model d’atenció integral que
estem implementant a CCOO de
Catalunya.
Enguany més que mai el
25 de novembre és una data
que esdevé un altaveu per denunciar i visibilitzar les violències masclistes. Unes violències que tenen una dimensió global, són estructurals i
suposen un motiu d’alerta
constant per a tota la societat,
institucions i organitzacions
de tots els àmbits.

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

#PlaDeVacunació

@tv3cat: Segons els càlculs de la Generalitat, 175.000 catalans podrien rebre la vacuna de Pfizer abans del març. Els primers
serien sanitaris i gent gran de residències.

#UnTretAL’Abdomen

@Fakerragut: Si aquest home duia un
braç en cabestrell i una bossa a l’altra, com
s’ho va fer per córrer cap a la policia amb
un “ganivet de grans dimensions” a la mà?

#TrumpCedeix

@nanisimo: La administración de Trump
da a Biden como ganador aparente de las
elecciones y da comienzo formal a la transición de poder.
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Exposició | Els projectes de la Model, a la vista

El projecte guanyador de la transformació de la Model es va conèixer fa unes
setmanes però ara una exposició permet descobrir la resta de propostes que es
van presentar al concurs. Es pot visitar a la sala d’exposicions de l’antiga presó.

“Mala gestió i falta de personal”
» El sindicat CGT denuncia “èxode de personal” a l’Hospital Clínic per les condicions laborals
» Alerten que en el cas de les infermeres hi ha personal amb contractes temporals des de fa 10 anys
Albert Ribas
L’ESQUERRA
“Èxode de personal”. Així va definir fa uns dies el sindicat CGT la
situació que s’està vivint a l’Hospital Clínic a causa de la “nefasta”
gestió per part de la direcció. Des
del sindicat asseguren que l’hospital té una plantilla “física i psicològicament esgotada i totalment desmotivada”.
Nayelly Faura és la delegada
sindical de la CGT al Clínic, on
també treballa d’infermera. Faura explica que la situació que denuncien afecta sobretot l’infermeria, tot i que en el cas dels metges assegura que també hi ha
mancances. “Hi ha infermeres i
auxiliars d’infermeria que fa entre 10 i 12 anys que acumulen contractes temporals”, diu. “Estem

molt lluny del que haurien de ser
unes condicions de feina òptimes
i ara amb la pandèmia, per com
funciona l’organització, la situació
encara és pitjor”, afegeix Faura.
Per últim, recorda que la meitat
d’incorporacions que es van fer a
causa de la pandèmia “han deixat
el contracte”.

“PRECARIETAT”
Qui pot parlar d’aquesta realitat és
l’Anna (nom fictici), una infermera
que fins fa un mes treballava a la
unitat de cures intensives de
l’hospital i que vol mantenir l’anonimat. El seu no és un cas d’una infermera amb molts anys treballant, ja que és jove i feia dos
anys que hi era. Tot i això, afirma
que una part molt important de la
decisió de deixar el Clínic va ser per
les condicions laborals. “Jo treballava amb gent que feia 10 anys
que arrossegava contractes pre-

La pandèmia ha fet més complicat el dia a dia del personal mèdic. Foto: Francisco Avia/Hospital Clínic

caris i això, vulguis o no, crema
molt perquè també ens havien de
fer formació i al final es creava un
mal ambient”, afirma l’Anna.
Aquesta infermera també confirma que excompanyes seves
feien jornades laborals de 14 hores. “Hi ha falta de personal i mala
gestió. I amb la pandèmia no hi

Successos | Quatre ferits en una explosió en un pis de Calàbria
Quatre persones van resultar ferides lleus en una explosió que va tenir lloc dimecres passat durant les obres d’un pis del número 17 del carrer Calàbria, segons van informar els
bombers de la ciutat. La causa de l’explosió va ser un bufador de petites dimensions.

havia material i havíem de reciclar
les mascaretes”, assegura.
En aquesta línia, un càrrec
executiu d’un hospital de Barcelona, i que prefereix mantenir l’anonimat, admet que el retrat que
fan aquestes infermeres és precís.
“Hi ha hagut reduccions de jornada anual en alguns torns, limi-

tacions pressupostàries per promoure contractacions estables i
això afecta principalment la infermeria per les característiques
del col·lectiu, però és diferent en
el cas dels metges”.
Des del Clínic, preguntats per
aquesta qüestió, responen que no
tenen cap comentari a fer.

Sant Antoni

Black Friday 2020: el més útil o
el més difícil per al petit comerç?
COMERÇ4La tradició estatunidenca del Black Friday ja fa uns
anys que ha arribat a Catalunya,
i sembla que per quedar-s’hi. La
festa dels descomptes i les gangues se celebra aquest divendres,
27 de novembre, i algunes botigues de Sant Antoni ja l’han començat a preparar; d’altres, en
canvi, ni ho han fet ni ho faran.
En un any dur per a la majoria d’establiments comercials,
molts botiguers veuen el Black
Friday com una oportunitat per
recuperar les vendes que els ha
robat la pandèmia, però també
n’hi ha que es veuen incapaços
d’oferir grans descomptes després de tants mesos de pèrdues.
“És un bon moment per incentivar la compra i, tenint en
compte el context actual, s’ha
d’aprofitar qualsevol oportunitat”, diu Jordi Arias, president de
Sant Antoni Comerç, que detalla que dins de l’associació hi ha
botigues que se sumen al Black
Friday i d’altres que hi estan en
contra. El mateix passa a Som

Un espai interior de la nova llibreria Byron. Foto: Mireia Zaragoza

Neix Byron, la llibreria que
vol ser un“club de cultura”

El Black Friday se celebra aquest divendres, dia 27. Mariona Puig / ACN

Sant Antoni, segons la vicepresidenta Lidia Núñez, que explica que des del web de l’entitat
(comproalbarri.com) fan difusió de les ofertes dels comerços
associats que hi participin.

ENFRONTAR-SE A AMAZON
Si hi ha un factor que complica
el Black Friday per al comerç de
proximitat és l’existència de

grans plataformes de compra
online. Per això, tant Arias com
Núñez valoren molt positivament la crida de l’alcaldessa
Ada Colau perquè els barcelonins facin les compres de Nadal
al comerç de barri i no a Amazon. A més, Núñez recorda que
Som Sant Antoni ja ha plantat
cara a les grans empreses amb el
projecte dels Riders Solidaris.

CULTURA4“Llibreria, cafeteria
i sala polivalent per ser el teu
#ClubDeCultura”. Aquesta és
la descripció de la llibreria Byron
a Twitter, tota una declaració
d’intencions que es va començar
a materialitzar divendres passat,
quan es va inaugurar aquest
nou espai al número 32 del carrer Casanova.
Es tracta d’una proposta de
l’editorial Huygens que ja ha
aconseguit cridar l’atenció de
molta gent. “Cues per entrar a la
llibreria. Hem flipat”, deien els

propietaris l’endemà de la inauguració. I és que desenes de
veïns van aprofitar el cap de setmana per acostar-se a la nova llibreria, que no només destaca per
la selecció de llibres, sinó també
pel seu caràcter acollidor, amb
butaques i xemeneia incloses.
Amb tot, Sant Antoni i la
ciutat en general han rebut amb
els braços oberts la nova llibreria, i això que encara falta posar
en marxa la cafeteria i programar activitats a la Sala Shelley
(així s’anomena la zona d’actes).
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Obres | Comença l’ampliació del col·lector de la Diagonal

Ja han començat les obres per ampliar el col·lector d’aigües de la Diagonal, que s’allargaran fins al gener de 2022 i que tenen un cost de 7,7 milions d’euros. Des d’aquest dilluns s’ha tallat la calçada central de l’avinguda, des de Roger de Llúria fins a Aragó.

El Sindicat d’Habitatge anima a
pintar cotxes de Securitas Direct
PROTESTA4Un cotxe de l’empresa d’alarmes Securitas Direct amb una pintada que diu
“Fora espanta àvies” aparcat davant d’una paret amb una altra
pintada: “Aquí vivia una família
i el BBVA la va fer fora”. Aquesta és la imatge del barri de Vallcarca (Gràcia) que s’ha fet viral
aquest novembre i que ha inspirat el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret (SHED) a crear
una campanya a les xarxes socials, el Securitas Challenge.
Els membres de l’entitat animen els seus seguidors a “tunejar” cotxes d’aquesta companyia,
fer-ne una foto i penjar-la a les
xarxes amb l’etiqueta #SecuritasChallenge, mencionant un altre sindicat perquè faci el mateix.
Per predicar amb l’exemple, han
compartit una imatge d’un vehicle amb les lletres de Securitas Direct tapades per un missatge
més clar: “Seguretat = Sindicat”.
La proposta del SHED és en
realitat una resposta al modus
operandi que creuen que té
l’empresa d’alarmes, que ha es-

La ronda Universitat ja no serà
una“mega estació de bus”

MOBILITAT4L’Ajuntament va
posar en marxa diumenge les
obres per transformar la ronda
Universitat. L’actuació servirà
perquè “deixi de ser una mega estació d’autobusos a l’aire lliure”,
tal com va dir la tinenta d’alcaldia
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz,
en la presentació del projecte.
Les obres permetran guanyar
espai per als vianants amb l’ampliació de les voreres, que passaran de cinc a vuit metres, i l’eliminació de dos dels quatre carrils de circulació, mantenint
els dos carrils bus. A més, a les
voreres es col·locaran 66 testos

amb arbres, fins ara inexistents
a la ronda.
Amb una inversió aproximada de 350.000 euros, les obres
acabaran el març de 2021 i donaran resposta a una petició “llargament reivindicada” per part
dels veïns, va explicar Sanz. Un
d’aquests veïns és Màrius Armengol, membre de la plataforma SOS Ronda Universitat, que
va assistir a la presentació i va valorar positivament les obres. En
canvi, el Bicicleta Club de Catalunya ha criticat la reforma per no
incloure un carril bici “Es deixa de
banda la inclusió de la bicicleta de
forma incomprensible”, diuen.

Una pintada a un cotxe de Securitas Direct. Foto: Twitter (@SHEixampleDret)

tat qüestionat entre les associacions de defensa del dret a
l’habitatge. El sindicat considera que la companyia ha impulsat
“una campanya mediàtica basada en la por”, en paraules
d’un membre que prefereix no
dir el seu nom. “Des d’abans de
l’estiu estan criminalitzant el
moviment okupa”, lamenta

aquest integrant de l’entitat, que
recorda que l’objectiu d’aquestes
campanyes acostumen a ser
“persones vulnerables”, com ara
la gent gran.
Línia Eixample s’ha posat en
contacte amb Securitas Direct,
que finalment no ha fet cap valoració sobre la iniciativa ni les
crítiques del SHED.

Així quedarà la ronda segons els plans del consistori. Foto: Ajuntament
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L’entorn de l’escola Sagrada Família s’ha ampliat aquest curs gràcies a ‘Protegim les escoles’. Ara, durant quinze dies, s’està provant un prototip creat per
l’escola de disseny ELISAVA per delimitar aquest espai i donar-li usos diferents.

Els Mossos desallotgen
l’espai ocupat l’Engorilada
SOCIETAT4Els Mossos d’Esquadra van desallotjar dimecres
passat la casa ocupada l’Engorilada, ubicada al número 253 del
carrer Lepant. Feia dos anys que
aquest espai estava ocupat.
Segons els ocupants, més de
cinquanta persones van respondre a la seva convocatòria i
van assistir a la concentració a
les portes de l’edifici per protestar contra el desallotjament,
previst a les nou del matí. Els
membres de l’Engorilada expliquen que s’hi van estar des de les
set fins a les nou, mentre “una
desena” de furgonetes de Mossos “rondaven la zona esperant
ordres d’actuar”.
Un quart d’hora abans de l’arribada de la comitiva judicial,
alguns manifestants van tombar
diversos contenidors per tallar
el trànsit als carrers València i
Lepant. “Poc abans de les nou,
i davant l’abrumadora presència
policial, vam decidir desconvocar”, admeten des de la casa
ocupada. Així, quan van arribar
els agents, ja no hi quedava

Quan els agents van arribar a l’Engorilada ja no hi quedava ningú. Foto: ACN

ningú. Els Mossos van poder accedir a l’edifici fent servir una radial i un mall poc després de les
nou, i més tard hi va entrar
també la propietat.
Els integrants de l’Engorilada lamenten que la propietat,
Paestum SL, vulgui enderrocar
l’edifici per construir-ne un d’ecològic, i consideren que en re-

alitat vol fer “un bloc d’habitatges i oficines de luxe, un projecte justificat amb el discurs ecologista del capitalisme verd”.
També denuncien que l’enderrocament “va començar en el
mateix moment del desallotjament, quan els agents en van
destrossar l’interior per evitar
que fos habitable de nou”.

La Fira de Nadal tindrà una
cinquantena de parades

COMERÇ4La Fira de Nadal del
barri, que se celebra des dels
anys 60, es podrà fer malgrat el
coronavirus. Des d’aquest dissabte, 28 de novembre, fins al 23
de desembre, una cinquantena
de parades s’instal·laran a la
plaça Sagrada Família.
Concretament, hi haurà vuit
parades d’arbres i plantes de
Nadal, dinou de pessebres i guariments, vuit d’alimentació i
tretze de regals, principalment
artesania, bijuteria i roba. La fira
estarà oberta de deu del matí a
nou del vespre, a excepció de dissabtes i vigílies de festius, quan
l’horari s’allargarà fins a les deu

de la nit. Pel que fa a la seguretat, les parades estaran envoltades per tanques i distribuïdes per
grups, en cadascun dels quals els
visitants hauran de seguir un recorregut en sentit únic que estarà
delimitat per catenàries.

TEMPLE TANCAT I SENSE LLUM
On la pandèmia es notarà més
serà a la façana de la Sagrada Família, que aquest any no s’il·luminarà per Nadal. A més, la basílica estarà tancada. El motiu
d’aquestes mesures és que es volen evitar aglomeracions a l’entorn del temple, però també hi té
a veure la situació econòmica.
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El pati d’infantil de l’escola Fort Pienc aviat tindrà “més verdor”, segons l’AMPA. La
comissió d’entorn escolar i medi ambient de l’associació, amb l’ajuda de diverses
famílies, va començar diumenge a preparar el pati per poder-hi plantar vegetació.

El CAP Passeig de Sant Joan no
tindrà l’annex fins al 28 de gener
SALUT4L’annex del CAP Passeig de Sant Joan no serà una realitat fins al 28 de gener. Aquesta és la nova data que CatSalut i
COMSA (l’empresa encarregada
del projecte) s’han marcat per
enllestir la instal·lació dels mòduls al carrer Alí Bei, una solució provisional per pal·liar la
manca d’espai que pateix el centre. Abans de l’estiu, el compromís era tenir-los instal·lats el 15
d’octubre i, després, el 14 de
desembre. Però ni l’un ni l’altre.
CatSalut i COMSA ho van comunicar al personal del CAP
dimecres passat, en una reunió
en què es van disculpar per la demora, segons la metgessa Alba
Martínez. COMSA també va justificar els retards al·legant problemes amb la primera empresa constructora contractada per
fer els barracons, i va aclarir
que ja n’havien contractat una altra. Alhora, es van comprometre
a fer arribar cada setmana a l’equip del centre i a la plataforma
‘Nou CAP Fort Pienc ja!’ un informe sobre l’estat dels mòduls.

Un nou mural reclama el nou CAP. Foto: Twitter (@ampafortpienc)

“Segons ens van dir, podrem
fer servir les noves consultes a
principis de febrer”, afirma Martínez, que reflecteix la desesperació del personal amb aquesta
situació. “Estem fent malament
la nostra feina per culpa de tot
això, no tenim prou consultes”,
lamenta. La metgessa recorda
que l’annex ha de ser només la
solució temporal mentre no arriba el futur CAP Fort Pienc, que
encara es farà esperar uns quatre o cinc anys, si tot va bé.
“Fins ara, no s’ha complert cap
termini”, puntualitza Martínez.
Cal tenir en compte que Salut

va tancar el CAP Carles I a l’inici de la pandèmia i ja no el va
tornar a obrir, deixant el Fort
Pienc amb un únic CAP, el del
Passeig de Sant Joan, que ja feia
temps que havia quedat petit.

LES PROTESTES CONTINUEN
‘Al nostre CAP, ja no s’hi cap’ és
el lema de la concentració que va
omplir dijous al vespre la cruïlla
entre Nàpols i Gran Via, l’espai
on s’ha de construir el nou equipament sanitari. Hi van participar diverses entitats, que van
contribuir a pintar un mural on
es pot llegir “Volem el CAP ja”.

L’home que va ser disparat
per la Urbana segueix crític

SUCCESSOS4L’home sense sostre de 43 anys que va quedar ferit
de gravetat dissabte després que
un agent de la Guàrdia Urbana li
disparés un tret a l’abdomen seguia en estat crític dilluns, segons va informar el mateix dia el
conseller d’Interior, Miquel Sàmper. De fet, Sàmper va especificar
que es temia per la seva vida.
Els fets van passar a prop del
número 44 del Passeig de Sant
Joan, quan la víctima hauria intentat agredir els agents amb un
ganivet molt gran després de mostrar-se “molt agressiu”, segons
van explicar des de l’Ajuntament.
Tot i que la investigació del
cas la va instruir la Guàrdia Ur-

La Fundació Arrels diu
que la víctima és una
persona “molt pacífica
i tranquil·la”
bana, l’atestat l’han fet els Mossos d’Esquadra per evitar un
conflicte d’interessos, tal com va
detallar Sàmper en una entrevista

a Catalunya Ràdio. La investigació està enllestida i s’ha fet
arribar l’atestat al jutge.
D’altra banda, les explicacions
del consistori no han convençut la
Fundació Arrels, que coneixia i atenia l’home ferit, una persona “molt
tranquil·la i pacífica”, en paraules
del president de l’entitat, Ferran
Busquets. En una entrevista a
RAC1, Busquets també va recordar
que les persones sense llar viuen al
carrer “amb tot el que necessiten”,
ganivets inclosos. És a dir, que el
fet que l’home tingués un ganivet
no vol dir necessàriament que el fes
servir com a arma. Per la seva banda, la codirectora del Centre per la
Defensa dels Drets Humans Irídia,
Anaïs Franquesa, ha titllat el cas de
“gravíssim” i “innecessari i absolutament desproporcionat”. Per
aquest motiu, ha demanat que l’agent que va disparar el sensesostre sigui apartat del cos.
Dilluns l’alcaldessa Colau, després de no dir res dissabte ni diumenge, va afirmar que des de l’Ajuntament segueixen el cas amb
“preocupació” i va remarcar que els
agents “van haver d’actuar en una
situació de màxima complexitat”.
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Drets | Neix l’Observatori per a la Diversitat en l’Esport

El passat dia 20 es va crear l’Observatori per a la Diversitat en l’Esport, una entitat que
vol ser “l’espai al qual es pugui acudir per denunciar situacions de discriminació per
identitat o expressió de gènere”. Les Panteres Grogues donen suport a aquest ODE.

El masculí del CB Roser seguirà
entrenant i jugant al Virolai
» La reobertura dels equipaments l’aprofitaran el sènior femení
i els equips de la base del club, aturats des de fa moltes setmanes
Pau Arriaga
EL FORT PIENC
Des de dilluns el sector de l’esport
veu com les restriccions sanitàries
imposades per la Generalitat
s’han aixecat parcialment. Un
dels beneficiats per la reobertura dels equipaments és el CB
Roser, club del qual fins ara només podia entrenar i competir el
sènior masculí, i que ara veu
com el femení i la base tornen a
posar-se en marxa.
“Nosaltres seguirem al Virolai (al districte d’Horta-Guinardó), perquè tots els equips de categories inferiors i el sènior femení han de posar-se en marxa
i necessiten recuperar les seves
sessions”, explica a Línia Eixample el tècnic del sènior masculí vermell, Juan Hereza.
La situació del seu equip,
però, també és peculiar. Els roserencs van jugar el primer partit del curs 2020-21 el passat dia
8 (derrota per 75-85 contra la UE

que les de Pep Antoni Roig continuin igualades amb les calderines al capdavant del subgrup 2A
de Segona. L’equip rebrà l’AECS
aquest cap de setmana al Pavelló
de Santa Isabel.
Per la seva banda, tant el
Bosco com el CFSE no s’han
mogut de les posicions que ocupaven al grup 2 de Tercera (cinquè i sisè, respectivament).
Aquest dissabte a les set de la tarda el CFSE visitarà la pista de
l’Estel Vallseca (el cuer, que només ha sumat dos punts), mentre que el Bosco Rocafort gaudirà de la jornada de descans per la
configuració imparella de la lliga.

trenador, assegura, és convertir
les sessions de divendres en partits. “Ens dividim en dos equips
i no sé què haurà preparat el meu
assistent ni ell què he fet jo”,
apunta l’entrenador, que diu que
és l’única manera de mantenir
una certa tensió competitiva.
Hereza (i el Roser) també
estan a l’espera de la resolució del
Comitè de Competició de la Federació Catalana de Bàsquet sobre la final de la Lliga Catalana
EBA que l’equip hauria d’haver
jugat contra el Martinenc.

Barberà)... i no tornaran a jugar
fins al 12 de desembre. Entremig
haurà passat una jornada de
descans (el grup és de set equips),
un cap de setmana sense competició, l’ajornament d’un partit
contra el JAC (s’havia de jugar
aquest cap de setmana) i una altra aturada, el cap de setmana de
la setmana que ve, el primer del
mes de desembre.
“Això ho fa tot molt complicat, no es pot agafar ritme de
competició”, lamenta Hereza.
L’única solució que troba l’en-

Classificacions

Lliga EBA

Equip

PTS GF

GC

CFS Eixample
CN Caldes
AECS
CD La Concòrdia
Aliança Mataró
Penya Esplugues B
FS Ripollet
FS Castelldefels
Atlético Mercadal

11
11
10
7
6
5
4
4
0

1
7
5
5
6
17
11
20
33

16
14
18
9
9
13
21
18
2

FUTBOL SALA4Els tres partits
dels equips de futbol sala del
districte van acabar amb el mateix resultat: empat. El sènior
femení del CFS Eixample va sumar un punt en el seu cinquè partit del curs a la pista del CN Caldes (1-1), mentre que els seus
companys del masculí igualaven a Santa Isabel contra el Molins 99 (3-3). L’empat amb més
gols del cap de setmana, però, seria el que va aconseguir el Bosco
en el seu desplaçament a la pista del Gràcia FSC (5-5, tot i que
el partit es va jugar al Camp del
Ferro de Sant Andreu).
L’empat al Vallès Oriental fa

Un moment de l’únic partit de lliga del CBR. Foto: CBR

2a Femenina de futsal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jornada d’empats per al
Bosco i els dos CFS Eixample

Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CB Vic
AE Llucmajor
UE Barberà
FC Martinenc
Alfindén
CB Roser
JAC Sants

PTS PF
3
2
2
2
2
1
0

178
77
85
85
129
75
0

PC
149
65
75
82
173
85
0

Tot l’esport, a liniaeixample.cat

Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les Corts UBAE
AE Xarxa Horta
AECS
Jesús-Maria
Bosco Rocafort
CFS Eixample
Molins 99 CFS
Gràcia FSC
Estel Vallseca

3a de futsal
PTS GF
15
12
11
8
7
5
5
4
2

29
25
27
27
18
19
18
18
20

3a Catalana de futbol

GC
13
16
18
25
23
24
26
29
27

Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PTS GF GC

UD Pastrana
FC l’Esquerra
Penya Anguera
Olympia II
AE Bon Pastor
FC Martinenc B
Vallvidrera Senglars
Montsant de la Peira
CF Chacarita

6
6
6
3
3
3
3
3
3

5
5
4
4
2
6
6
6
3

2
2
1
2
0
5
5
5
2

* Competició aturada
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| Hyrule Warriors
Hyrule Warriors: La era del cataclismo és el nou joc d’acció en tercera persona per
a la Switch. La història transcorre 100 anys abans de Zelda: Breath of the Wild.

Famosos

No t’ho perdis

Diu d’ella mateixa que és el pussy k mana i li
agrada demostrar que no és perquè sí. Bad
Gyal o Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997) mana
cada cop més al món de la música urbana i
sembla que no té aturador. Va cridar l’atenció
l’any 2016 amb els vídeos de Pai i Indapanden,
cantant en un català poc correcte que va aconseguir connectar amb la gent jove. Va consolidar el seu èxit amb les mixtapes Slow Wine
(2016) i Worldwide Angel (2018) i ara ja no hi ha
dubte que és tota una estrella. Ha actuat a festivals tan importants com el Primavera Sound i
ha col·laborat amb cantants internacionals.
Aquest novembre ha estrenat Blin Blin amb el
porto-riqueny Juanka i amb el productor canari El Guincho, que també és la mà dreta de
Rosalía. El videoclip de Blin Blin ha superat el
milió de reproduccions a YouTube en tres dies.

World Press Photo 2020
El millor fotoperiodisme del món ha tornat al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L’exposició
del World Press Photo 2020, organitzada per la fundació
Photographic Social Vision, s’ha instal·lat a la ciutat
aquest mes i s’hi estarà fins al 20 de desembre. La mostra inclou totes les obres premiades, tant imatges com
peces multimèdia, entre les quals destaca la fotografia
de l’any: Straight Voice, de Yasuyoshi Chiba per a FrancePresse. A més, aquest any hi ha dos barcelonins entre els
guardonats: Ricard García Vilanova i Ramon Espinosa.

Llibres

?

B

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

D

G

Y

A

L

Ser una de les cantants urbanes de moda

El seu èxit no ha deixat de créixer des del 2016

Estrenar cançó i videoclip

QUÈ HA FET

‘Blin Blin’ ja té més d’un milió de reproduccions a YouTube

...

A LES XARXES

Teatre

A

La fitxa

Ho ha tornat a fer

Els fans no poden deixar d’escoltar i ballar el nou tema

Música

Pelis i sèries

La ciutat de vapor
Carlos Ruiz Zafón

La cabra, o qui és Sylvia?
Edward Albee

Si plou, ho farem al pavelló
Quimi Portet

La vampira de Barcelona
Lluís Danés

Tots els contes de Carlos Ruiz Zafón reunits per primer cop en un sol llibre. Les històries de La ciutat de vapor, l’obra pòstuma
de l’escriptor barceloní que va morir el
juny passat, fan recordar aquell lloc màgic que va néixer el 2001 amb l’Ombra del
Vent: el Cementiri dels Llibres Oblidats. Es
tracta d’un llibre que Zafón va concebre
com un regal per als seus lectors fidels.

Martin té una bona vida: acaba de guanyar el gran premi d’arquitectura i viu amb
la seva dona Stevie i el seu fill Billy, però
el tortura un secret que només confessarà
al seu vell amic Ross, periodista. Aquesta obra traduïda per Josep Maria Pou i dirigida per Iván Morales és una forma excel·lent de celebrar que torna el teatre.
A la sala Villarroel de Barcelona.

“És com una mena d’inventari de totes les
cançons que he publicat els darrers vint
anys”, diu Quimi Portet a Enderrock sobre
Si plou, ho farem al pavelló (Live in Cincinnati). L’exguitarrista d’El Último de la
Fila ha publicat aquest novembre un disc
doble amb 21 èxits dels seus concerts en
solitari. A més, hi ha inclòs dos temes inèdits: Amb qui parlo? i Matèria orgànica.

Enriqueta Martí (Nora Navas), coneguda
com la Vampira del Raval a la Barcelona
de principis del segle XX, era la principal
sospitosa de la desaparició de la petita Teresa Guitart, filla d’una família rica, i d’altres nens. Ara, el director Lluís Danés li ha
volgut fer justícia amb aquesta pel·lícula, en què el periodista Sebastià Comas
(Roger Casamajor) descobrirà la veritat.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Posar remei als llavis tallats
i

SALUT

o falla, oi? Fa una mica de fred i ja se’t tallen els llavis. Si
no et passa, tens molta sort, peò el més probable és
que sí que et passi. La pell dels llavis és la més delicada
de la cara i és especialment sensible a les baixes temperatures.
Per això, durant la tardor i l’hivern, és habitual que els llavis pateixin “deshidratació, sequedat, descamació i, fins i tot, petites
ferides, com ara talls o clivelles”, tal com alerten des del Canal
Salut de la Generalitat de Catalunya.
El primer pas per combatre els llavis tallats és abandonar
mals costums. Tot i que la primera reacció natural del teu cos
quan nota els llavis secs és llepar-los, intenta evitar-ho: acaba
sent pitjor. El mateix passa amb arrencar-te les pelletes dels
llavis quan comença la descamació, no és bona idea.
Un cop eliminats els mals hàbits, cal potenciar-ne els bons.
Porta sempre a sobre un bàlsam labial i aplica-te’l amb freqüència per evitar la deshidratació. També pots provar alguns remeis
casolans, com aplicar-te oli d’oliva, mel, llet o mantega de karité. I, per últim, una obvietat que cal recordar: per més que t’hidratis els llavis per fora, si no t’hidrates per dins, servirà de poc.

N

Les claus
COSES A EVITAR
BÀLSAM

Un bon bàlsam hidratant serà el teu millor aliat durant els mesos
de fred: porta’l sempre a sobre i posa-te’n amb freqüència

REMEIS CASOLANS
HIDRATACIÓ

Primer de tot, deixa de llepar-te els llavis
i d’arrencar-te les pelletes: és del tot contraproduent

Oli d’oliva, mel, llet o mantega de karité poden
ajudar a recuperar el bon estat dels nostres llavis
Ha quedat clar que hem d’hidratar els llavis per fora però,
sense una bona hidratació de l’organisme, servirà de poc
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Cada dimecres al teu barri

