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Esperança
Línia Eixample celebra el seu primer any com a setmanari
Publiquem un número especial amb els millors articles
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El sensellarisme femení: 
una de cada deu persones
sense sostre és dona
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“Fa 50 anys que soc activista po-
lític i aquella va ser l’experiència
política més impactant de la meva
vida”. Aquestes paraules són de
Ricardo Huélamo, un veí de 74
anys del barri de Sagrada Famí-
lia, que respon així quan se li pre-
gunta pel referèndum de l’1 d’oc-
tubre del 2017.

Han passat tres anys d’aquella
jornada històrica i Línia Eixample
ha volgut parlar amb diferents
testimonis que van viure aquell dia.
Un d’ells és Huélamo, que recor-
da l’1-O com un dia que no obli-
darà mai. “L’autoorganització de
la gent i la voluntat política de vo-
ler votar va ser molt il·lusionant i
va tenir un gran significat”, relata.
Ell va viure la jornada a l’Escola Ta-
bor, al carrer Cartagena. “Hi vaig
ser des de les 5 del matí, després
vaig anar a la Sedeta, perquè for-
mava part de la comitiva que va
acompanyar l’alcaldessa Colau a
votar, i vaig tornar a la Tabor fins
que es va fer el recompte a les 10
de la nit”, afegeix. Tot plegat, aca-
ba, va tenir un significat “im-
mens”, però afegeix que després els
polítics no van estar a l’altura.

PERDRE UN ULL
Qui té un record molt viu d’aquell
dia és Roger Español, el veí de l’es-
cola Ramon Llull que va perdre un
ull a causa del tret d’un escopeter
de la Policia Nacional. “Han pas-
sat tres anys però que tot passés tan
a prop de casa fa que el record si-
gui molt present. Cada dia que sur-
to hi penso, especialment quan és
1 d’octubre”, explica Español.

Lògicament, el que més re-
corda Español de l’1-O és el mo-
ment en què va rebre l’impacte de
la pilota de goma –el procés judi-
cial per identificar els responsables

policials segueix obert–, però tam-
bé se li barregen records bons d’a-
bans del fatídic moment. “Recor-
do la nit abans i el mateix matí, l’ai-
re que es respirava. Hi havia es-
perança. Vam anar a fer una vol-
ta pel barri i després vaig baixar a

votar”, relata. Més enllà d’això,
però, també hi ha els “moments
d’injustícia, de frustració per veu-
re com s’enduien les urnes, quan
no podies impedir el pas de les fur-
gonetes, els cops de peu, el dolor
i el tret amb la bala de goma”.
Aquesta barreja de sentiments
positius i negatius, diu, “sempre hi

serà”. A banda, el que li va passar
aquell dia també li ha acabat pas-
sant factura professionalment.
“En aquell moment em faltava poc
per acabar la meva carrera musi-
cal i aquell dia es va trencar tot. La
meva futura carrera professional
va quedar tallada”, lamenta.

Un altre testimoni de la jorna-
da és el de la Rosa Maria Plans, veï-
na de Ciutat Vella que li tocava vo-
tar a l’escola Pau Claris, una de les
que va patir més la violència poli-
cial. De fet, Plans  estava situada en
una de les escales de dins l’escola
on es va acumular molta gent per
protegir les urnes.  Just a la del seu
costat va ser on els antiavalots van
carregar amb més força, amb la
puntada voladora inclosa d’un
dels agents. “Allò no va ser el pit-
jor. Recordo una dona caient per
les escales que amb el cap anava
impactant amb els escalons”, relata
aquesta dona. Més enllà d’aquest

moment, té molt fresca la memò-
ria d’aquell dia. “Des del primer
moment es palpava que les coses
anaven de debò, que viuríem un
dia dur on hauríem d’aguantar mo-
ments complicats. La gent, però, ho
vivia amb serenitat”, relata Plans.

A banda de viure la violència
policial de molt a prop, aquesta
veïna recorda l’1-O com el dia que
va “cristal·litzar” tota la seva mi-
litància política i les seves con-
viccions. “Vaig notar que feia el
que havia de fer i que era on ha-
via de ser, tot i que en tot moment
també vaig tenir la sensació que

allò no ens duia enlloc però que
calia fer-ho encara que no ens por-
tés a l’objectiu final”.

POLICIA INVESTIGAT
Algunes de les actuacions poli-
cials d’aquell dia encara estan
sent investigades, com per exem-
ple el cas d’Español. També el de
l’agent antiavalots de la Policia
Nacional que va clavar una pun-
tada de peu voladora contra dos
votants que eren en una escala de
l’Escola Pau Claris. Segons va
avançar Betevé, l’agent identifi-
cat per l’acusació particular, que
és el col·lectiu d’advocats Irídia,
és el que va clavar la puntada de
peu. Per aquest motiu, el policia
haurà de declarar per segona
vegada després que així ho hagi
ordenat el Jutjat d’Instrucció
número 7. El primer cop que va
declarar, al febrer, va negar que
fos ell l’autor de la puntada.

Albert Ribas
EIXAMPLE

Records que no s’esborren
» Línia Eixample rememora el referèndum de l’1-O tres anys després amb testimonis d’aquell dia

» “Fa 50 anys que soc activista i és l’experiència política més impactant de la meva vida”, afirma un veí

Roger Español: “Han
passat tres anys però 
el record de tot plegat
és molt present”

“No hi ha hagut
coherència amb la gent
que ho va fer possible”,
diu una jove veïna

Agents de la policia espanyola intentant impedir el pas a gent que volia votar a l’Escola Ramon Llull. Foto: Andrea Zamorano/ACN
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Entre Consell de Cent i Calàbria hi
ha l’hort urbà de l’espai Germa-
netes. És obra del veïnat de l’Es-
querra de l’Eixample i el van cre-
ar a correcuita fa pocs mesos per
salvar les plantes del solar del
costat, on hi havia l’hort des del
2014, després de trobar-hi metall
a terra. Una de les impulsores del
projecte és la Sylviane Dahan,
presidenta de l’Associació de Veïns
i Veïnes de l’Esquerra de l’Ei-
xample des de fa tres anys. La pa-
raula veïnesen el nom de l’entitat
també hi és des de fa tres anys. Es
va instaurar amb l’arribada de
Dahan al càrrec. “Era important
afegir-ho”, afirma. “Nosaltres tam-
bé som al barri i el que no té nom
no existeix”, argumenta.

Dahan viu a Barcelona des de
l’any 1988 i, malgrat sentir una

profunda passió pels moviments
veïnals, en aquell moment no va
poder integrar-se del tot a l’enti-
tat. Tenia dos fills i treballava. 

LA MEITAT DE LA POBLACIÓ
A uns quatre quilòmetres de l’hort
de Germanetes hi ha la copiste-
ria de la Gisela Boronat, una ve-
terana dels moviments socials
del Fort Pienc, ja que fa 25 anys
que en forma part. Boronat re-

flexiona sobre la importància de
donar a conèixer la presència de
les dones en la societat. “Bé, al cap
i a la fi som la meitat de la po-
blació, no?”, afirma una mica
sorpresa per la pregunta. 

Boronat recorda quan va co-
mençar a formar part de les pri-
meres reunions veïnals. “Si po-
dia anar-hi era perquè en Joa-
quim es quedava a casa amb el
fill”, explica referint-se al seu ma-
rit, Joaquim Mallèn, el president
de l’associació de veïns. “Du-
rant molts anys, però, vaig ser la
quota de paritat en diverses reu-
nions del barri. Tal com està
muntat tot, moltes de les tasques
de criança recauen en les dones
i això limita la seva disponibili-
tat”, afegeix. En aquest sentit, re-
corda que si una dona pot con-
ciliar la feina amb la vida perso-
nal, és perquè hi ha una altra
dona que li dona un cop de mà.

“LA NOSTRA OBLIGACIÓ”
A la Dreta de l’Eixample, una de
les figures clau de la lluita veï-
nal també és una dona: la Mar-
ta Sendra, membre de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes i ac-
tualment consellera del PSC al

Districte. “Hem de reivindicar el
paper de les dones, la nostra
obligació és ser-hi presents”,
diu Sendra. 

Totes tres només són el prin-
cipi d’una llarga llista de dones
que s’han implicat en cos i ànima
amb els seus respectius barris.
Avui dia, però, i després de dè-
cades dins els moviments veïnals,
lamenten la manca de models de
dones en àmbits socials.

DISCRIMINACIÓ POSITIVA
Un exemple d’aquesta realitat és
que l’any 2018 només un 7% dels
carrers tenia nom de dona. “Tot i
que es potencien nous espais, el
nom d’una cosa tan senzilla com
un carrer és molt visual”, explica
Boronat. “El seu impacte és dia-
ri i ajuda a visibilitzar grans dones
amb una biografia escrita per ho-
mes i sovint desdibuixada de la
història”, afegeix.

“Jo estic a favor d’una dis-
criminació positiva”, diu Sendra,

en relació amb la presència de les
dones en càrrecs on històrica-
ment sempre hi ha hagut homes.
“Les quotes de paritat són ne-

cessàries perquè hi ha posicions
que les dones han de reivindicar
com a seves”, afegeix. 

“Està bé que les dones escalin
la piràmide i arribin a càrrecs de
poder, per dir-ho d’alguna ma-
nera” diu Dahan. “Però la gent del
carrer té dones liderant els mo-
viments veïnals. Per això, està bé
escoltar expertes, però s’ha de do-
nar importància a les veïnes per
fer una representació real de la so-
cietat”, conclou.

Activisme amb rostre femení
» Línia Eixample parla amb tres veïnes del districte que són història dels moviments socials de barri 

»  Reflexionen sobre la seva presència en els àmbits públics i les quotes de paritat, entre altres temes

Sylviane Dahan a l’hort provisional de l’espai Germanetes; Gisela Boronat a la seva copisteria i Marta Sendra a la seu del Districte. Fotos: F. V.

“Durant molts anys 
he sigut la quota 
de paritat en diverses
reunions veïnals”

7%
és el percentatge dels
carrers de Barcelona
que el 2018 tenien
nom de dona

Felipe Valenzuela
EIXAMPLE

Un any de setmanari - Línia Eixample 
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4La Generalitat de Catalunya
està treballant en diverses
obres per millorar i modernitzar
la xarxa de metro i de Ferroca-
rrils de la Generalitat de Cata-
lunya (FGC) a l’àrea de Barce-
lona per promoure una mobi-
litat cada cop més sostenible,
facilitar l’accés de la ciutadania
al transport públic i millorar la
qualitat de vida de les perso-
nes. Algunes de les actuacions
que estan en marxa són l’a-
daptació per a les  persones
amb mobilitat reduïda dels in-
tercanviadors de plaça Espanya
i de Maragall i l’ampliació i mi-
llora de l’estació d’FGC de pla-
ça Catalunya.

PLAÇA ESPANYA
Des de l’estiu passat, estan en
execució les obres per millorar
l’accessibilitat de l’intercanvia-
dor de plaça Espanya, on te-
nen parada de les línies L1 i L3
de metro i diverses línies d’FGC.
Les obres suposen una inversió
de 10 milions d’euros i compten

amb finançament del Fons Eu-
ropeu de Desenvolupament Re-
gional (FEDER). 

En un context de reactivació
econòmica com l’actual, el con-
seller de Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet, ha assenyalat que
convé accelerar els projectes
d’infraestructures per assolir

una mobilitat sostenible i més i
millor transport públic. Aquest
intercanviador registra en con-
junt més de 18 milions persones
usuàries a l’any.

Les principals actuacions pre-
vistes són la construcció de di-
versos ascensors per a les co-
municacions entre el carrer, els
vestíbuls i les andanes, la cons-

trucció d’un vestíbul a l’estació
corresponent a l’L1, l’ampliació
del de l’estació de l’L3, l’adap-
tació del passadís de connexió
entre ambdues línies i de tots els
itineraris entre les estacions que
conformen l’intercanviador: L1,
L3 i FGC

MARAGALL
La Generalitat també té en mar-
xa els treballs per millorar l’ac-
cessibilitat de l’intercanviador
de Maragall, que suposarà una in-
versió de més de 10 milions d’eu-
ros. Aquesta obra, que compta
amb finançament FEDER, inclou
com a principals actuacions la ins-
tal·lació d’ascensors i un vestíbul
nou a l’estació de l’L4. Aquest in-
tercanviador és un important
punt de connexió de les línies 4
i 5 de metro, que registra més de
26.000 usuaris diaris. 

En l’estació de l’L4 se subs-
tituirà l’actual vestíbul, de di-
mensions reduïdes, per un de
més ampli; s’instal·larà un as-
censor per connectar el carrer i

el vestíbul i dos per accedir a les
andanes. Pel que fa a l’estació de
l’L5, s’adaptarà el vestíbul del ca-
rrer Ramon Albó amb la ins-
tal·lació d’un ascensor de carrer
i la reconfiguració de l’espai in-
terior per poder posar-hi un as-
censor per a connectar amb el
nivell d’andana.

Al passadís de correspon-
dència entre l’L4 i l’L5 s’elimi-
naran les escales existents, que
se substituiran per rampes per
adaptar-lo a persones amb mo-
bilitat reduïda, alhora que s’ins-
tal·laran dos ascensors per a
connectar-ne els diversos ni-
vells amb l’andana de l’L4 di-
recció la Pau. 

FGC PLAÇA CATALUNYA
El Govern també està execu-
tant l’obra per augmentar l’espai
del vestíbul que dona a la Ram-
bla, allargar vies i millorar l’accés
a les andanes per optimitzar la
capacitat i la funcionalitat de
l’estació d’FGC de la plaça Ca-
talunya. Així, el vestíbul ha
guanyat 63 metres quadrats,
passant dels 470 metres qua-
drats que tenia fins als actuals
533. Aquesta ampliació ha per-
mès millorar l’espai de circulació
i reubicar elements funcionals
de l’estació per optimitzar els
fluxos d’entrada i de sortida de
persones.

L’obra també ha inclòs un
nou ascensor que connecta el
vestíbul de la Rambla amb les
andanes, així com dues escales
mecàniques. Tots aquests tre-
balls s’emmarquen en les obres
per allargar les vies a l’estació,
amb l’objectiu de posar en mar-
xa l’increment de freqüències a
la línia Barcelona-Vallès previs-
tes per a 2021.

Un transport públicmillor
» En execució les obres per adaptar dos potents intercanviadors: plaça Espanya i Maragall
» L’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de plaça Catalunya s’amplia i millora

El transport públic
serà més modern
i accessible

La Generalitat aposta per millorar la xarxa de transport públic del país. Fotos: Generalitat

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT

Pàgines especials

Les obres compten
amb finançament

europeu
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La Raquel Royo és una inferme-
ra de la unitat de cures intensives
de l’Hospital Clínic. Només té 26
anys i a principis de març la seva
vida professional va canviar d’u-
na forma que recordarà tota la
vida. El primer dia que es va
reincorporar a la feina, després de
tornar d’un viatge a Berlín amb
un grup d’amigues, li va tocar tre-
ballar a la unitat que atenia el pa-
cient zero, una dona italiana, de
Coronavirus. Ella, concretament,
s’encarregava de dos altres pa-
cients, un dels quals també era
sospitós de tenir el virus.

Royo és de Navarra i va venir
l’octubre del 2018 a Barcelona
per fer un màster sobre cures in-

tensives, que consistia a combi-
nar les classes amb la feina d’in-
fermera al Clínic. És a dir, a finals
del 2018 també va començar a
treballar a l’hospital. “De segui-
da vaig veure que la situació es
començava a complicar. Al prin-
cipi ho vaig afrontar amb molta
por i incertesa perquè l’ambient
a l’hospital era de no saber amb
què ens estàvem trobant”, afir-
ma en declaracions a Línia Ei-
xample, fent referència al co-
mençament de la pandèmia.

GESTIONAR LA POR
La situació de tenir poca expe-
riència i de cop i volta haver de li-
diar amb una realitat que ningú
s’esperava no ha de ser fàcil.
“Arriba un moment, però, que ja
no et planteges que la por et su-
peri. Ho has d’afrontar. La com-
panyonia que hi ha hagut aquests

dies m’ha ajudat molt”, explica
Royo. Els dies van anar passant
i la pandèmia cada cop colpejava
amb més força. “Al principi no
dormia bé, tenia malsons i no
aconseguia posar una distància
emocional amb els pacients”, re-
lata aquesta jove infermera.

La intensitat emocional de
tot el que Royo explica es fa evi-
dent. De fet, li ha tocat viure
moments que segurament li que-
daran guardats per sempre en la
memòria. “Recordo el cas d’un
home de 80 anys que ja l’anàvem
a sedar perquè no hi havia res a
fer. La seva dona em va trucar i
em va dir unes paraules perquè jo
els hi fes arribar”, explica emo-
cionada. Una altra situació que és
probable que recordi sempre és el
cas d’un home de 55 anys a qui li
va salvar la vida quan s’estava ofe-
gant a causa de la gran quantitat

de mocs que el virus li havia pro-
vocat. “Recordo els seus ulls i com
m’agafava amb les mans perquè
s’estava morint. Li vaig dir que el
salvaria i tot va anar bé”, relata.

RECUPERAR LA IL·LUSIÓ
Més enllà d’aquests dos exemples,
Royo insisteix en la importància
que aquests dies ha tingut i té la
companyonia. En aquesta línia,
ella també ha estat la responsa-
ble,  juntament amb tres com-
panyes de l’hospital, d’impulsar
una iniciativa que és un exemple
molt bonic de la solidaritat que
s’ha viscut. Es tracta de ‘Seguei-
xo Aquí’, un projecte de cartes
anònimes, promogut a través
d’Instagram, per als pacients de
coronavirus. L’objectiu era acon-
seguir que els malalts se sentissin
més acompanyats a través de les
cartes que la gent enviava de

forma anònima des de casa seva.
Al final, explica Royo, el projec-
te “també s’ha convertit en una
mena de teràpia per a nosaltres,
ja que ens ha transmès molta
energia positiva”.

Per acabar, aquesta jove in-
fermera diu que tot plegat li ha
servit per “recuperar la il·lusió
vocacional” que tenia quan va co-
mençar i acabar la carrera. “A ve-
gades aquesta feina crema molt”,
afegeix.  Quan les coses vagin
tornant a la normalitat, Royo
haurà de seguir amb el màster,
ja que amb l’esclat de la pandè-
mia va quedar en suspens.
Aquestes set setmanes que ja
porta posant el seu gra de sorra
contra el virus, però, han estat el
màster de veritat. “L’altre dia ho
parlàvem amb els meus pares.
Millor màster que això d’aquests
dies...”, diu somrient. 

L’experiència no ho és tot
» Una jove infermera del Clínic relata com ha viscut des de primera línia la lluita contra el coronavirus

» “Al principi ho vaig afrontar amb molta por però arriba un moment que el temor ja no et supera”, diu

Albert Ribas
EIXAMPLE

Raquel Royo, en un dels seus dies de feina al Clínic. Foto cedida
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Un 24% dels metges catalans s’ha
plantejat deixar la professió en al-
gun moment arran de la pandè-
mia del coronavirus, un percen-
tatge que ascendeix al 31,7% en
el cas de l’atenció primària.
Aquestes són les dades prelimi-
nars de l’estudi Impacte de la Co-
vid-19 sobre la salut dels pro-
fessionals sanitaris, que estan
elaborant la Fundació Galatea, el
Col·legi de Metges de Barcelona
i les professores Núria Mas
(IESE) i Judit Vall (Institut d’E-
conomia de Barcelona IEB-UB).
“Tot i això, el gruix del col·lectiu
manté el compromís amb la pro-
fessió i amb els pacients”, mati-
sen des del Col·legi de Metges.

“L’atenció primària està des-
gastada perquè no ha parat: du-
rant la primera onada vam aten-
dre els pacients de coronavirus
lleus i moderats i la resta de ma-
lalties; després, l’estiu va ser
dur perquè l’augment de casos va
coincidir amb les vacances dels
sanitaris, i ara tenim molta fei-
na extra, com les PCRs a escoles
i residències”, diu la directora as-
sistencial del CAP Comte Borrell,
Mireia Sans, a Línia Eixample.
Aquest centre està situat a la
Nova Esquerra de l’Eixample, el
segon barri amb més casos de
Covid-19 de la ciutat, per darre-
re del Raval i seguit de Sagrada
Família. 

Tot i que els barris de l’Ei-
xample no són els que tenen
més incidència del virus (és a dir,
casos per 100.000 habitants), el
fet de ser els més poblats fa que
hi hagi molts contagis, i això als
CAPs es nota. “Tenim més pres-
sió assistencial”, admet la met-
gessa de família del CAP Sagra-
da Família, Alba Gili, que expli-

ca que “ara estan coincidint ca-
sos de Covid-19 amb altres in-
feccions respiratòries, com els re-
fredats”. 

Per a Gili, la feina dels sani-
taris s’ha tornat “molt més difí-
cil”, sobretot perquè s’han vist

obligats a prioritzar l’atenció te-
lefònica sempre que es pugui per
evitar riscos. “Tenim ganes d’a-
tendre presencialment, de forma
propera, però hem de protegir la
gent, no podem tenir les sales
d’espera com les teníem”, la-
menta la metgessa. “Hem hagut
d’aprendre a treballar d’una al-

tra manera, alhora que hem
après a tractar un virus nou”, afe-
geix en aquest sentit la doctora
Sans, que recorda que no s’ha in-
corporat prou personal per fer
front a l’augment de càrrega de
treball que hi ha hagut: “Tenim
més feina que abans, però no
som més que abans”.

LA PEDIATRIA, SOBREPASSADA
Durant els mesos de confina-
ment, amb tots els nens tancats
a casa, els pediatres van veure
molt reduït el seu volum de fei-
na i, a diferència de la resta de
professionals sanitaris, és ara
quan estan vivint el moment
més complicat des que va co-
mençar la pandèmia. Quan fa tot
just un mes que va arrencar el
curs  escolar, la responsable de
pediatria del CAP Sagrada Fa-
mília, Soraya Artigas, reconeix
que estan “sobrepassats”.

“El protocol de detecció de la
Covid-19 a les escoles és molt es-
tricte i suposa un volum de feina
difícil d’assumir”, afirma Arti-
gas, que assegura que “la pedia-
tria és l’assignatura pendent de l’a-
tenció primària des de fa anys” i

que “es jubilen més pediatres
dels que s’incorporen”. En aquest
context, i tenint en compte que les
proves PCR que es fan a les esco-
les també recauen sobre l’atenció
primària, l’àrea de pediatria d’a-
quest CAP ha necessitat l’ajuda
dels metges de família i ha hagut
d’incorporar una nova infermera.

Una característica que com-
plica la convivència amb el co-
ronavirus és que té uns símpto-
mes molt similars als del refre-
dat i la grip estacional. “Abans,
quan un nen tenia mocs o febre
baixa, no calia avisar el pediatre
immediatament, però ara sí”,
comenta Artigas. I, amb l’arri-
bada del fred i amb el contacte
diari entre els infants (encara que
sigui entre els anomenats grups
bombolla), aquests símptomes
són el pa de cada dia. 

“Només portem unes setma-
nes, però a la plantilla hi ha can-
sament”, confessa la pediatra,
que té clar que aquest hivern
tindran “encara més feina” i que
serà “una època difícil”. Precisa-
ment per aquest esforç titànic que
estan fent els CAPs, la directora
del Comte Borrell reivindica el
paper de l’atenció primària i de-
mana que deixi de ser “invisible”.

Anna Utiel
EIXAMPLE

“Sobrepassats”
» Un 32% dels metges d’atenció primària a Catalunya s’han plantejat deixar la professió aquest any

» Personal mèdic de centres de l’Eixample alerta que la feina s’ha tornat “molt més difícil”

La pandèmia ha fet reduir al màxim les visites presencials als CAPs. Foto: Anna Ferràs / ACN

Mireia Sans, directora
del CAP Comte Borrell:
“Tenim més feina, però
no som més que abans”

Soraya Artigas,
pediatra al CAP Sagrada
Família: “A la plantilla 
hi ha cansament”
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Vagabundes, sensesos-
tre, sensellar, dones de
carrer, homeless... Se
les anomena de moltes

maneres, la majoria d’elles pejo-
ratives, però sovint s’oblida la
qüestió més important: qui són re-
alment les dones sense llar? 

Segons la classificació ETHOS
(European Typology of Home-
lessness and Housing Exclusion),
no només es tracta de les que
veiem dormint al carrer. Pernoc-
tar en un alberg, en un habitatge
insegur o sota amenaça de vio-
lència també es considera sense-
llarisme. En aquest sentit, cal dir
que malauradament no podem sa-
ber amb exactitud quantes dones
es troben en aquesta àmplia si-
tuació. Segons denuncien les or-
ganitzacions que treballen en
aquest terreny, no hi ha xifres. Sí
que sabem, en canvi, el nombre de
dones que dormen al ras. 

La Fundació Arrels calcula que
l’11% de les 1.239 persones que el
2019 vivien als carrers de Barce-
lona eren dones. A l’àrea metro-
politana, on les dades brillen per la
seva absència, aquesta xifra és si-
milar. A Badalona, de les 57 per-
sones sense sostre en l’últim re-
compte del 2018, 3 eren dones, i a
Terrassa n’eren 6 de 46. A Sant
Adrià i a Santa Coloma sabem que
hi havia 19 persones sense sostre
el 2019 i el 2018, respectivament,
però no sabem quantes eren do-
nes. A l’Hospitalet de Llobregat,
Cornellà, Cerdanyola o Gavà, tal
com denuncia Arrels, els ajunta-
ments no han incentivat un re-
compte i no hi ha xifres.

A més, aquesta entitat deter-
mina que les dones de carrer tenen
48 anys de mitjana si són nascudes
a l’Estat espanyol i 41 si són mi-
grants. I afegeix que una de cada
quatre es troba en situació d’alta vul-
nerabilitat. És a dir, que té malal-
ties cròniques, pateix agressions fí-
siques o és addicte a alguna droga.

ON SÓN?
Amb la crisi sanitària, el nombre
de dones que arriben al centre d’a-
collida Assís de Barcelona ha aug-
mentat un 77%. Tot i això, Elena
Sala, treballadora d’aquesta or-
ganització, considera que les do-
nes sense llar segueixen sent poc
visibles tant al carrer com als re-
cursos assistencials. 

Per què és tan difícil detectar-
les? Sala afirma que “segurament
hi són però no les veiem perquè es-
tan amagades, camuflades i ocul-
tes”. Moltes dones ocupen sofàs de
familiars o amics i, per no moles-
tar, passen tot el dia al carrer. Al-
tres ofereixen treball o sexe a can-
vi d’un sostre, tenen relacions tò-
xiques per no acabar al carrer o
viuen uns dies al ras però després
tornen a tenir una habitació.

Sala considera que les dones tri-
guen més a arribar a una situació
de carrer perquè, d’una banda,
“cultiven xarxes de suport mutu i
resisteixen millor les crisis” i, de l’al-
tra, fan mans i mànigues per no ha-
ver de dormir al ras, ja que es trac-
ta d’un espai molt hostil. Clara
Naya, de Lola No Estàs Sola, una

associació que lluita per erradicar
el sensellarisme femení, conside-
ra que això té a veure amb la cul-
tura masclista “que socialitza els ho-
mes per ocupar l’àmbit públic i les
dones per romandre al domèstic”.
“La societat ens diu que nosaltres
al carrer no som més que un pro-
ducte a l'abast dels homes”, afirma. 

Així, quan arriben al carrer, les
dones estan molt deteriorades fí-
sicament i psicològica perquè han
esgotat totes les possibilitats. De
fet, la mitjana de temps que una

dona passa sense un sostre és de
3 anys i 8 mesos, un temps supe-
rior al dels homes. 

Més enllà, les dones sense llar
són difícils de comptabilitzar per-
què intenten passar desapercebu-
des. “Quan dormen es tapen sen-
ceres i vesteixen pantalons i jerseis
amples que amaguen els pits”, diu
Naya. Aquesta forma d’actuar no és
estranya si tenim en compte que,
segons l’Observatori Hatento, el
19% d’elles diuen que han patit
agressions sexuals al carrer. 

QUAN ENCARA TENEN SOSTRE
El seu nom és Josefa, però a Lola
No Estàs Sola li diuen Pepi. Té 45
anys i en fa sis que no té casa. Ara
viu amb un amic que li ha deixat
un lloc al seu pis, però fa un any,
després de sortir de la presó sara-
gossana de Zuera, va estar vivint en
una tenda de campanya al districte
de Nou Barris de Barcelona. 

Va néixer al Raval barceloní i
dels 16 als 27 anys va treballar de
prostituta. Just va començar aques-
ta professió després de tenir la

seva primera filla amb un home que
la va deixar. Treballava al Camp
Nou i ara, molts anys després,
aconsegueix explicar amb entere-
sa una vegada que la van violar.

“Eren les sis del matí i davant
meu va parar una furgoneta. Va
baixar primer un noi i després un
altre que em va posar un ganivet
al coll”, relata. Entre els dos la van
posar dins de la furgoneta i, quan
va intentar escapar-se, un d’ells li
va clavar tres cops de puny al nas.
“Estava embarassada i em feia

La Fundació Arrels calcula que l'11% de les 1.239 persones que el 2019 vivien als carrers de Barcelona eren dones. Foto: Arrels

Una de cada deu persones sense sostre és dona, segons xifres de la 
Fundació Arrels. El 19% d’aquestes dones diuen que han estat víctimes

d’agressions sexuals al carrer. Però no només això: el 56% han patit violència
masclista de les seves parelles i el 48% han intentat suïcidar-se

Dones sense llar:
una realitat invisible

Un any de setmanari - Línia Eixample 
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n El 12 d’agost de 2018 va aparèixer
una dona morta a Can Tunis. El barri
que els anys 90 va ser famós a Barce-
lona per ser el centre europeu de ven-
da i consum de drogues tornava a
ocupar les notícies de successos. La
víctima era l’Anna Iggstrand, una
dona d’origen suec de 46 anys que
feia més de 10 anys que vivia als ca-
rrers de Barcelona.

A Arrels la coneixien bé. L’Anna ha-
via passat els últims dos anys de la seva
vida a la llar Pere Barnés, al Paral·lel de
Barcelona, un recurs per a persones
sense sostre que gestiona la fundació. 

El seu cos va ser trobat per la
Guàrdia Urbana sota el remolc d’un
camió, nuu de cintura cap avall i amb
signes d’haver patit una forta pallis-
sa. Aquesta mort exemplifica, cruel-
ment, el grau màxim de la violència
que les dones que no tenen casa po-
den arribar a patir.

L’Anna va arribar a Barcelona fu-
gint d’un matrimoni que l’havia por-
tat a viure a les illes Canàries i en el
qual ell la maltractava. Després que
la seva mare la portés de nou a Suè-
cia, la noia no va poder aguantar la
sensació de derrota i va decidir mar-
xar a Londres. A la capital anglesa vi-
via amb la seva germana i treballava
en el món de la música. 

Amb l’entrada del mil·lenni va arri-
bar a Barcelona, on llogava un pis
amb una amiga al centre de la ciutat i
treballava de teleoperadora. 

No sempre hi ha un motiu que
desencadeni el sensellarisme, però en
el cas de l’Anna sembla que quan una
lesió al genoll va frustrar el seu somni
de convertir-se en ballarina de ballet
tot es va precipitar. La noia va entrar
en una espiral d’alcohol i festes i,
quan no va poder pagar el pis, va co-
mençar a viure al carrer.  

Tant els seus amics de carrer com
les treballadores d’Arrels diuen que

l’Anna era una dona especial. “Li en-
cantava la roba, ballar i llegir novel·les
de crims escandinaves”, expliquen per
afegir que “també tenia el seu caràc-
ter”. “Era vegetariana i mai no menja-
va res que hagués tingut ulls”, relaten.
Encara ara, quan ja han passat dos
anys des de la seva mort, tots recor-
den el seu somriure i la seva alegria.

Les investigacions sobre què va
passar el 12 d’agost de 2018 seguei-
xen obertes. Com va arribar l’Anna
des del Paral·lel fins a Can Tunis? Qui
la va portar fins allà? Queden moltes
incògnites en aquesta història. “Pot-
ser el cas no es resoldrà mai perquè
l’Anna era qui era, una dona sense
llar”, lamenten des d’Arrels.

El cas més tràgic

por que em tiressin per qualsevol
barranc després de violar-me”,
explica.

Als 29, quan ja havia deixat la
prostitució, la Pepi tenia sis fills.
Des de llavors va treballar a l’ae-
roport, però als 30 anys el seu pare
va morir i ella va agafar una forta
depressió. Estava enganxada a la
cocaïna i, per por de perdre el seu
fill més petit, va iniciar un procés
de rehabilitació. “Per desgràcia, al
cap d’un temps vaig tornar-m’hi a
enganxar i em van treure el nen”,
recorda. Aleshores tot va desem-
bocar en la pèrdua de la llar.

La vida de la Pepi és l’exem-
ple clar dels motius que duen a
una persona a viure al carrer. No
hi ha un fet detonant, no hi ha
una sola vivència que ho desen-
cadeni tot. Segons la investiga-
dora Sonia Panadero, les dones
sense llar han viscut una mitjana
d’11 successos traumàtics: mal-
tractaments, mort d’un familiar,
embarassos no desitjats o reti-
rades de custòdia. Els homes de
carrer n’han viscut 8 o 9 i qui té
un sostre només 4 o 5 en tota la
seva vida. A més, com explica
Sala, “el 56% de les dones sense
llar han patit violència masclista
de la parella, el 48% han intentat
suïcidar-se i el 32% han patit
agressions sexuals”. 

QUAN VIUEN AL CARRER
La María José fa 11 anys que viu al
carrer amb el Paco, la seva pare-
lla. Són d’Extremadura i, encara
que han dormit en diferents llocs
de Barcelona, ja fa temps que
s’estan a la plaça Letamendi. “Es-
tic farta de tot això, al carrer no
descanses mai, et fa mal tot el cos,
tens fred”, relata. La seva pell i les
seves poques dents confirmen el
comentari. Té 34 anys i, tot i ves-
tir roba ampla i juvenil, sembla
molt més gran.

Són la una del migdia d’un di-
vendres i un amic seu, el Xavi, es
dirigeix al caixer per veure si ja li
han ingressat els diners de la pen-
sió. Quan des de lluny ell li indica
que ha cobrat, ella exclama: “Quin
bon divendres ens està quedant!”.
Sap que el Xavi els convidarà a
unes canyes i a dinar a algun res-
taurant. També que avui podran
posar piles a la ràdio i “ballar amb
els 40 Principales o Kiss FM”. 

“El pitjor de viure al carrer és
que et robin les poques coses que
tens. Quan menys t’ho esperes et
desapareix un mitjó o una manta”,
comenta. Sorprèn que en el seu
context la María José no parli de
la por a les agressions sexuals. “A
mi mai m’han molestat, perquè
m’he sabut valdre i perquè estic
amb el Paco”, afirma. 

La mitjana de temps
que una dona passa 
al carrer és superior 
a la dels homes: 3 anys 
i 8 mesos. Fins fa poc 
la majoria dels recursos 
per a sensellar estaven
destinats als homes

Moltes dones que viuen al ca-
rrer acostumen a tenir parelles que
sovint abusen d’elles a canvi de
protegir-les de la resta d’homes.
Res sembla indicar que el Paco si-
gui un d’aquests homes. Res
sembla indicar el contrari. El
que està clar és que la María
José mai se separa del Paco i del
Xavi. Com ella, la majoria de
dones no volen viure amb altres
dones. “Estar amb algú a qui
poden violar em posa a mi en pe-
rill”, reflexiona Naya. “Les dones
no s’ajunten amb altres dones
perquè serien com un imant per
als perills”, conclou. 

QUAN SURTEN DEL CARRER
El cas de l’Estebana és paradig-
màtic perquè demostra com de lli-
gat està el sensellarisme femení
amb l’experiència migrant. Se-
gons dades d’Arrels, el 39% de les
dones que viuen al carrer són
nascudes a l’Estat espanyol, el
39% en països de la Unió Europea
i el 23% en altres indrets. 

L’Estebana té 53 anys i va
arribar a Catalunya el 2018 fugint
de Colòmbia, on estava amena-
çada de mort per la seva tasca
com a defensora dels drets hu-
mans. Quan va arribar a Barce-
lona no tenia res i durant els pri-
mers dies va dormir a sota d’un

pont. No obstant això, la seva tra-
jectòria és molt diferent de la d’al-
tres dones sense llar: després de
viure en un alberg va aconseguir
una pensió dels Serveis Socials.
“L’estança havia de ser per unes
setmanes, però es va allargar
durant un any”, explica. “Per a mi,
el pitjor ha estat la violència ins-
titucional”, denuncia. Es tracta
d’una violència freqüent per a les
dones, perquè, com relata Sala,
“encara que ara està canviant, fins
fa poc la majoria dels recursos per
a persones sense llar estaven
destinats als homes”.  

A diferència de l’Estebana, que
ara col·labora amb l’associació
Mujeres Pa’lante i viu a la llar Im-
puls d’Assís, no sempre és tan
senzill sortir del cercle de l’exclu-
sió social. En altres casos com el de
la María José sembla difícil. Pel que
fa a la Pepi, diu que quan aconse-
gueixi una paga se n’anirà a Sara-
gossa a viure. “M’he cansat de
Barcelona, vull oblidar el passat i
viure en un altre lloc on ningú em
conegui”, explica per acabar amb
un colpidor “vull ser feliç”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Quan dormen es tapen
senceres i vesteixen
pantalons i jerseis
amples que amaguen
els pits”, diuen les
entitats. No s’ajunten
amb altres dones per
reduir el perill sexual

La mort d’una dona de 46 anys l’estiu del 2018 a
Barcelona exemplifica el grau màxim de la violència

que les dones sense llar poden arribar a patir

Línia Eixample - Un any de setmanari

Publicat el2 de desembredel 2020
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Quan vas venir a Barcelona
a estudiar periodisme, fa
uns 20 anys, et vas ins-

tal·lar al carrer Casp. La teva rela-
ció amb l’Eixample ve de lluny...
Totalment. Vaig venir a estudiar a
l’Autònoma i amb uns amics vam
buscar lloc per viure. Estàvem entre
Gràcia i l’Eixample perquè hi teníem
amics, jo tenia una tieta a Gràcia... Al
final el pis que ens va agradar més
va ser al carrer Casp. 

L’Eixample va guanyar.
Per mi anar a Barcelona era anar a l’Ei-
xample. Des del meu poble del Ma-
resme, el concepte de viure a Barce-
lona era l’Eixample. Al pis del carrer
Casp hi vam estar molt bé. Érem tres
amics, que encara som millors amics. 

Quan vas arribar a Barcelona, què
et va oferir de nou?
Per a mi hi havia un element clau
que era marxar de casa. Volia viure
en una gran ciutat. I tot això em va
permetre començar a entendre’m
a mi mateix com a homosexual, ja
que havia viscut a dins de l’armari.
Tot això m’ho va donar Barcelona i
encara ara li estic agraït. 

De l’Eixample que et vas trobar al
d’ara hi veus molts canvis?
Com a veí que surt al carrer, es pas-

seja, que fa servir els serveis... puc
dir que ha millorat molt. Les obres
del passeig de Sant Joan han es-
tat fonamentals. A mi i a la meva fa-
mília ens ha donat molta vida. Tinc
un nen que ara té cinc anys i tota la
seva infància l’hem viscut amb els
parcs, passejant... 

I des de la reforma s’ha posat
molt de moda. Pel que dius, t’a-
grada viure-hi.
Molt. N’estic enamorat, del passeig
de Sant Joan. També del carrer Gi-
rona... Faig vida en diversos llocs. Des
de les botigues on anem a comprar,
com el pa al Forn Mistral o a la frui-
teria Cal Fruitós, a les quatre o cinc
cafeteries habituals per fer el cafè o
el vermut, l’hamburguesa que anem
a buscar per fer l’extra amb el nen,
el mercat de la Concepció per anar
a comprar el peix els dimecres... I
també les dues llibreries de refe-
rència: La Caixa d’Eines i la Jaimes. Per
a mi tot això és la vida de barri.

També, però, el passeig de Sant
Joan es posa d’exemple de gen-
trificació per la quantitat de bars
i restaurants que han anat obrint. 
Si s’accelera més aquest procés de
gentrificació que nosaltres hem
conegut, crec que la cosa pot anar
malament. Estem en un moment,
des del meu punt de vista, equilibrat
entre la presència de turistes i la
gent del barri. Però també conei-
xem gent que ha hagut de marxar
del barri perquè els pisos s’han en-

carit. És complicat, perquè si el ba-
rri va bé s’apugen els preus i la gent
de fora vol venir. I la gent que hi ha
és qui ho pot patir. És un procés on
és molt difícil que no hi hagi dam-
nificats. A mi, com a veí,  ara mateix
m’agrada la barreja que hi ha entre
comerços tradicionals i comerços
nous. I el que sí que és una llàstima,

i és exagerat, són les franquícies que
hi ha de forns de pa que també són
cafeteries. Intento evitar-les, sense
tenir-hi res en contra. 

Pel que expliques, tot i els teus ho-
raris, fas molta vida de barri.
No participo gaire d’activitats mul-
titudinàries però sí que els matins faig
coses al barri i el cap de setmana amb
el nen també. Un exemple és el llibre
que he publicat ara, ja que en bona

part l’he escrit a la biblioteca Sofia Ba-
rat. La tinc a tocar de casa i és un es-
pai molt agradable.

Parlant de llocs agradables, en
tens algun del barri o el districte
que t’agradi especialment?
Com ja has vist, m’agrada molt el
passeig de Sant Joan. I hi tinc dos o
tres llocs preferits, com ara la terrassa
de l’On Cafè. Amb el meu fill, quan
era molt petit, també jugàvem molt
a un pati interior que hi ha al costat
de l’església de la Concepció. 

També vius a tocar del carrer Ara-
gó. És obligat, per tant, que parlem
de la contaminació...
És el que em preocupa més de tot.
I més que la sensació de viure en un
lloc amb molta contaminació, hi ha
les dades científiques que ens arri-
ben. Només cal veure el mal que
pot provocar la contaminació, so-
bretot en nens petits. De vegades
no se n’acaba de ser conscient,
perquè jo per exemple ja he inte-
rioritzat el soroll dels cotxes. Ara no-
saltres canviarem el cotxe i en
comprarem un d’híbrid endollable,

el meu home va en bici i sempre
que podem intentem anar a peu a
tot arreu. Són petites actituds in-
dividuals que poden ajudar-hi. 

Ara que deies això dels nens i la
contaminació, segurament on
vius no és el millor el lloc perquè
un nen creixi...
Totalment. Aquest és l’únic motiu
que de vegades em fa pensar que
potser hauríem de marxar i tornar
al poble. Intentem fer tot el possi-
ble per evitar-li la contaminació, com
per exemple amb l’escola, que està
mirant cap a dins un pati interior. I
també mirem de no fer vida al ca-
rrer Aragó, malgrat viure-hi. 

Ets una cara molt coneguda. La
gent del barri t’atura per comen-
tar-te coses?
Sí, sí. La gent em tracta amb un afec-
te especial. El fet que vegin la meva
cara de forma diària hi fa molt. Al-
guna gent em diu que se’n van a
dormir veient-me a la tele i que al
matí em veuen portar el nen a l’es-
cola. Em sento molt reconfortat i la
gent és molt amable.

Toni Cruanyes / Periodista

A Catalunya hi ha molta gent que una de les últimes cares que veu abans
d’anar a dormir és la de Toni Cruanyes. Fora de la televisió, el presentador

del Telenotícies vespre de TV3 és un veí de la Dreta de l’Eixample enamorat
del passeig de Sant Joan. Al barri, diu, la gent el tracta amb molta estima.

“Estic enamorat del 
passeig de Sant Joan”

Perfil | Canet de Mar, Londres, París, Barcelona
Cruanyes va néixer el 1974 a Canet de Mar. A la Universitat Autònoma de Barcelona va posar les bases 

d’una carrera periodística que l’ha portat a ocupar llocs de gran responsabilitat, com ara les corresponsalies
de TV3 a Londres i París, la direcció de l’Avui i ara a presentar el Telenotícies vespre.  

“Amb la família 
mirem de no fer vida 
al carrer Aragó per 
la contaminació”

Albert Ribas
DRETA DE L’EIXAMPLE

Publicat el26 de febrer del 2020
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Bombolles al SAT! 
El Sant Andreu Teatre acull aquests dies Clinc!, el nou es-
pectacle de la companyia Pep Bou. Clinc! és el fruit d’a-
nys d’experimentació amb el llenguatge de les bombolles
de sabó i altres estructures tensioactives, que han por-
tat Pep Bou a viatjar per mig món. Protagonitzat per tres
joves actors, aquest Clinc! vol representar un canvi d’ac-
titud davant de la vida, que elimini el pessimisme i la por
a allò desconegut fins a poder gaudir del desconeixe-
ment de les coses i la cooperació entre persones en
comptes de viure de forma aïllada. Un espectacle de tea-
tre visual sense paraules, ideal per a tota la família. Al SAT!
del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. 

Més enllà de l’arc de Sant Martí 
La Dorothy, l’espantaocells, el lleó poruc, l’home de llau-
na... Estem segurs que ja sabeu de què parlem: El Mà-
gic d’Oz, el conte escrit per L. Frank Baum i portat al ci-
nema a la pel·lícula protagonitzada per Judy Garland.

La Brutal n’ha estrenat una adaptació escènica al Tea-
tre Condal, el primer muntatge familiar de la compa-
nyia capitanejada per David Selvas. 

El Màgic d’Oz compta amb dramatúrgia de Marc Ar-
tigau i música original de Paula Jornet i Arnau Vallvé,
amb ritmes de hip-hop, electrònica i reggaeton. Els per-
sonatges també han patit un rentat de cara: la Dorot-
hy és una adolescent enfadada amb el món, l’home de
llauna és un robot de gènere neutre, l’espantaocells té
una gran consciència mediambiental i la lleona pateix
per si fa bullying als seus companys. 

La Ciutat Maragda, el camí de rajoles grogues i la Brui-
xa de l’Oest no poden faltar en una proposta protago-
nitzada per Elena Gadel, Jordi Vidal, Mercè Martínez, Ro-
bert González, Damaris Aragón i Marc Pociello, i amb les
joves actrius Jana Galindo i Roser Dresaire en el paper
de Dorothy. Hi ha vida més enllà de Kansas? El Màgic d’Oz
es pot veure al Teatre Condal fins al 17 de gener. 

Bruna, el musical
Som als anys noranta. Una nena d’onze anys, la Bruna,
ha de fer un treball d’escola sobre la seva àvia, la Qui-
ma. L’àvia, però, ja és gran i pateix demència. La seva
mare tampoc la pot ajudar: està massa enfeinada cui-

dant d’ella i de l’empresa on treballa tota sola. Sorto-
sament, la Pitu, la millor amiga de la Quima, tindrà un
paper essencial en la investigació de la Bruna per en-
llestir el treball. Us presentem Bruna, el musical, de Ma-
teu Peramiquel i Mar Puig, un projecte de teatre co-
munitari que neix al poble d’Ullastrell i que vol home-
natjar a tots aquells que van sobreviure la Guerra civil.
Es podrà veure al Teatre Romea fins al 27 de desembre.

Us proposem tres espectacles de públic familiar per a aquestes festes

Aquest Nadal s’han estrenat 
dos musicals infantils als 
teatres de Barcelona

Anem al teatre en família 

Amb el suport de:
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Al vespre s’hi celebra un aniversari.
Al cafè del videoclub els nens i ne-
nes convidats fan rebombori, però
a la sala del costat els clients pas-
segen tranquil·lament pels pas-
sadissos plens de pel·lícules. L’Au-
rora, la propietària  del videoclub
Video Instan, és al fons del local,
fent malabarismes per preparar la
pel·lícula que veuran els infants
mentre ajuda un noi amb la llista
de DVDs que s’emportarà. “To-
tes?”, li demana al jove client.
“Sí, des de la de Marlon Brando
fins a La La Land”, li respon ell.
Aquest és el perfil de client ideal
per a l’Aurora. “Jove i que miri tota
mena de cinema, des del segle pas-
sat fins a l’actual”, diu un cop el noi
ha marxat. “Per a l’aniversari del
nen, els pares han llogat la sala de
cinema i projectarem una pel·lí-
cula, més tard tenim una presen-
tació i després sí que me’n vaig a
casa”, diu alleugerida.

Aurora Depares és una de les
supervivents de l’era dels video-
clubs. La propietària de Video
Instan presumeix merescuda-
ment de tenir una col·lecció úni-
ca. “Tenim 45.996 pel·lícules en ar-
xiu”, explica, com si no tingués gai-
re importància. Davant la pre-
gunta de per què continua amb un
negoci amenaçat, any rere any, la
propietària del videoclub dona
tres raons. “La més romàntica és
que aquest negoci el van comen-
çar els meus pares”, explica. “Les
altres dues són que faig el que m’a-
grada i que sento una responsa-
bilitat per mantenir intacte tot
aquest arxiu. Té una història molt
llarga”, afegeix.

La història és, de fet, llarga. El
seu pare i la seva mare, Jenaro i
Aurora, van començar comprant
uns quants VHS a la dècada dels

70. “Un dia els van llogar a veïns
que hi estaven interessats i en van
anar comprant més i més. Llavors
tenien una copisteria”, recorda
l’Aurora. “Van començar traient
una impressora per posar les
pel·lícules a la paret. Cada cop que
en compraven més, treien i treien
impressores fins que la copisteria
va desaparèixer i va néixer el vi-
deoclub”, relata.

L’ART DE REINVENTAR-SE
Aquest videoclub del qual l’Auro-
ra parla ja no és el mateix, 40 anys
després. Avui és en un altre local,
amb un cafè i una sala de cinema
privada. “Vam mudar-nos perquè
ens van demanar 10.000 euros de
lloguer quan en pagàvem menys
de 3.000”. Es va trobar en una si-
tuació límit i va haver d’innovar. 

L’anterior local era al número
30 d’Enric Granados i ara és al 239
de Viladomat. “L’Esquerra de l’Ei-

xample és meravellosa”, afirma.
“El negoci ara és a peu de carrer i
estem aquí per gran part dels
clients fixos que tenim al 08029”,
diu en referència al codi postal.

Després de la pujada del lloguer
de l’anterior local,  l’Aurora tenia
tres opcions: “Tancar directament,
traslladar-me a un altre local i es-
perar el meu final o reinventar-
me”, diu. “M’he endeutat fins a les
celles, però soc feliç”, assegura.

El cinema privat és una de les
exclusivitats del seu negoci. Una
sala amb 32 butaques per fer es-

deveniments amb adults o in-
fants. La sala també li va servir d’a-
juda per finançar el nou local, ja
que entitats com l’Acadèmia del
Cinema en Català o l’ESCAC van
contribuir-hi amb 800 euros a
canvi d’una butaca dedicada.

A FAVOR DE LA COMPETÈNCIA
Les plataformes digitals no són l’e-
nemic. “Em semblen perfectes”,
afirma l’Aurora. “El problema del
món del cinema és la pirateria”,
afegeix abans d’assegurar que
moltes de les obres que té al seu ar-
xiu no es poden trobar a les pla-
taformes més conegudes. “De ve-
gades no hi són, o sí però només
temporalment. Aquí hi són sem-
pre”, defensa.

Una de les novetats més re-
cents del videoclub és la tarifa pla-
na de menys de 10 euros que
l’Aurora va instaurar l’any passat.
“Hi entren totes les pel·lícules del

nostre catàleg”, assegura. “Ni to-
tes les plataformes juntes podrien
superar-nos”, afegeix mentre par-
la amb una clienta que celebrarà
l’aniversari del seu fill en unes set-
manes. “Jo el vaig conèixer pel
boca a boca”, diu la clienta. “Em
van recomanar el videoclub i és
una idea genial. Surts dels ani-
versaris tradicionals”, afegeix.

Són les vuit de la tarda i l’Au-
rora gairebé ja no té clients per
atendre. Ara té temps de triar la
seva pel·lícula favorita. És Dirty
Dancing, tot i que el seu gènere
predilecte és la ciència-ficció.
“Mira que demanar-me això”,
diu com una mare que ha d’es-
collir entre els seus fills. Abans
d’acabar el dia li queda la pre-
sentació de Titusamb el director
Dani de la Orden, però es recor-
da del seu fill. “Les millors pel·lí-
cules són les que veig els diven-
dres amb ell”, conclou.

El videoclub que no vol morir
» Video Instan segueix obert després de reinventar-se organitzant actes privats i obrint un cafè
» El negoci té una històrica col·lecció de pel·lícules i funciona des de fa més de quatre dècades

Interior de Video Instan (Viladomat, 239), on es pot veure part de la seva col·lecció amb un total de 46.000 pel·lícules. Foto: F.V.

46.000
pel·lícules són les que
hi ha a l’arxiu de Video
Instan, 8.000 de les
quals són en VHS

Felipe Valenzuela
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Diagnosticar la Covid-19 a l’entorn hospitalari amb la
mateixa fiabilitat que una PCR convencional, però ac-
celerant l’obtenció del resultat per garantir la seguretat
i el ritme de l’activitat mèdica assistencial. Aquest és
l’objectiu de la nova PCR Fast Point-of-care, que per-
met conèixer si una persona està infectada per la Co-
vid-19 en 40 minuts i en el mateix punt d’atenció al
pacient.

Ascires Sistemas Genómicos, que forma part del
Grupo Biomédico Ascires, igual que la catalana Cetir,
ha desenvolupat aquest nou sistema, que manté l’e-
levat nivell de sensibilitat i especificitat de la PCR con-
vencional, però oferint el resultat en una tercera

part del temps respecte a la PCR convencional, ja que
aconsegueix reduir el termini de processament de la
mostra de 120 a 40 minuts. A més, el cost de realització
de la prova es redueix a la meitat.

El sistema, a més, està dissenyat perquè l’extracció de
la mostra, el seu processament i l’obtenció del diagnòs-
tic puguin oferir-se en el mateix punt d’atenció al pacient
(point of care). Aquest fet, sumat a l’agilitat i a l’elevada
sensibilitat de la prova, fan de la PCR Fast Point-of-care
un test especialment indicat per a entorns mèdics, hos-
pitalaris i assistencials, ja que facilita la classificació i el triat-
ge d’aquells pacients pendents de sotmetre’s a una re-
visió o intervenció.

OPTIMITZACIÓ DE TEMPS I COSTOS
La reducció de temps en l’obtenció de resultats s’ha acon-
seguit gràcies a un nou procediment que optimitza l’ex-
tracció tradicional de l’ARN del virus. “A partir d’una pe-
tita mostra biològica del tracte respiratori, fem servir uns
reactius molt potents que ens permeten accedir a les mo-
lècules d’ARN del virus d’una manera més directa", exposa

el doctor Antoni Matilla, assessor científic en Genòmica
de la Fundació QUAES , impulsada per Ascires Grupo Bio-
médico. D’aquesta manera, a través del processament de
la mostra en un termociclador, la PCR Fast Point-of-care
és capaç de detectar el material genètic del virus SARS-
CoV-2, responsable de la Covid-19, sense necessitat de
transportar aquesta mostra a un laboratori genètic per
al seu processament.

“Des de l’inici de la pandèmia, a Ascires Sistemas
Genómicos hem dirigit el nostre saber fer, tecnologia
i experiència a la recerca de solucions per diagnosti-
car el coronavirus de manera fiable i precoç, amb l’ob-
jectiu de frenar la seva propagació”, apunta la direc-
tora general de Sistemas Genómicos, Mayte Gil. “El nos-
tre equip ha fet un important esforç en matèria de
transferència tecnològica i científica per optimitzar la
nostra PCR original a nivell de costos i de terminis. En
concret, hem aconseguit reduir el cost de realització
de la prova a la meitat”, indica Mayte Gil. “La PCR Fast
Point-of-care està especialment indicada per a entorns
mèdics i hospitalaris, ja que facilitarà el triatge de pa-
cients en punts crítics com Urgències i contribuirà a
garantir la seguretat, des de la perspectiva Covid, en
processos com ingressos, operacions o intervencions
vinculades a qualsevol patologia mèdica. El nostre ob-
jectiu és innovar per contribuir a fer que l’activitat mè-
dica assistencial no s’aturi durant la pandèmia”, afe-
geix el doctor Antoni Matilla.

La nova PCR facilita el triatge de pacients 
gràcies als resultats en 40 minuts

L’extracció de mostres, el processament i l’obtenció del diagnòstic es fa al punt d’atenció 
al pacient d’hospitals i centres mèdics, amb què s’agilitza la presa de decisions

“El nostre objectiu és innovar 
per contribuir a fer que l’activitat
mèdica assistencial no s’aturi
durant la pandèmia”, afirma 
el Dr. Antoni Matilla



Va comprar el seu pis de l’Es-
querra de l’Eixample el
1996. Volia viure al distric-

te o hi va acabar de casualitat?
Me’n vaig anar a Madrid amb 18
anys. A finals dels 80 vaig venir a fer
teatre a Barcelona amb assiduïtat i
arran de la sèrie Estació d’Enllaç, el
1994, em van sortir més ofertes de
teatre aquí. Vaig decidir que havia
de tenir casa a Barcelona. No tenia
un interès especial en l’Eixample,
però un matí abans d’agafar un vol
vaig passar per la cantonada de
Gran Via i Urgell. Vaig veure un edi-
fici i vaig dir: “Que bonic, un pis aquí
no estaria malament”.  El vaig com-
prar. A Madrid també vivia a la
Gran Via i va ser força poètic.

Fa poc que dirigeix el Romea però
ha fet molta part de la seva carrera
a Madrid. Ara viu sempre aquí?
Sí. Un any després d’haver-me ins-
tal·lat aquí, quan encara mantenia el
pis de Madrid, vaig veure que viure
en dues ciutats era esquizofrènic. Vaig
decidir quedar-me definitivament a
Barcelona i, quan feia dos anys que
tenia el pis, em vaig empadronar. 

Diu que se sent “absolutament
metropolità” i que per viure ne-
cessita “l’asfalt en vena”. 
Totalment. Això de l’asfalt és una fra-
se literària, una manera de parlar. Ne-
cessito viure al centre perquè no tinc,
voluntàriament, cotxe. Vaig molt en
taxi. I necessito viure envoltat de vida,

saber que tinc ben a prop tota
mena de serveis, comerços, un
quiosc...

A l’Eixample, diu la gent, hi ha
massa asfalt i cotxes i molt poc
verd. Vostè com ho veu? 
Ho comparteixo totalment. Ja m’a-
gradaria obrir la porta de casa meva
i trobar-me una plaça amb jardins,
flors... Tant de bo en aquesta zona de
l’Eixample hi hagués més verd. Amb
la remodelació del Mercat de Sant
Antoni s’han recuperat placetes,
petits jardins... Ha estat un encert ex-
traordinari, però ara cal apel·lar al ci-
visme de tothom per cuidar-ho.

Ha dit algun cop que no és nos-
tàlgic. Si parlem del barri, o de tot
l’Eixample, li agrada més ara o era
millor quan va venir a viure-hi?
En aquests 25 anys hi ha hagut can-
vis. Quan vaig comprar el pis, pràc-
ticament a sota de casa hi havia un
colmado on venien de tot. Aquests
comerços han anat desapareixent
i s’han substituït per coses molt més
impersonals, tot i que és cert que
ofereixen un servei fantàstic. Però
això va en detriment del tracte fa-
miliar, dels coneguts de tota la vida.
Això ho trobo a faltar una mica.
Abans també tenia cinemes a cinc
minuts però molts van tancar.

Amb canvis, però encara li agrada.
El que m’anima a viure a l’Eixample,
el que m’agrada, és la vida que hi ha.
I he de dir, sense que això sigui es-
tablir competència, que m’agrada
molt més la vida de l’Eixample Es-
querra que la de l’Eixample Dret. És
més menestral, una mica més po-

pular. M’agrada molt i m’hi trobo
molt a gust. I, a més, tinc molts tea-
tres a la vora.

Un altre canvi és que ara hi ha més
turistes. Com el viu aquest debat?
Ui, sí! Al meu edifici no tinc cap pro-
blema però n’hi ha que en tenen. El
que sí que em crida molt l’atenció
quan estic a les terrasses, i ho he es-
crit a El Periódico, és una cosa que fa
25 anys no es veia. No passen 10 mi-
nuts que no vegis algú caminant
arrossegant maletes. I, a part de
veure la gent, hi ha el soroll que fan
les rodes de les maletes. El paisatge
urbà ha canviat.

Ara que parlem del carrer, encara
memoritza els guions passejant
pels carrers del barri?
Sí, sí. És el meu mètode. Cadascú té
el seu sistema i jo he de sortir al ca-
rrer, no puc estar a casa. Normal-
ment ho faig a primera hora del
matí. Surto de casa a quarts de
vuit. Per exemple, faig la Gran Via fins
a la plaça Espanya i en aquest tram
em proposo memoritzar dues pà-
gines. I vaig fent altres rutes. Molta
gent em saluda i em diu: “Què sen-
yor Pou, estudiant?”. I segur que d’al-
tres es pensen que es troben amb
un boig. I, això és curiós, la geogra-

fia d’aquesta Eixample que visc
m’acompanya a totes les meves
feines perquè la memòria té uns
mecanismes molt curiosos. Per
exemple, si m’estudio una frase
concreta i coincideix que he passat
per la cantonada de Borrell i Vila-
domat, al cap de 4 o 5 mesos a dalt
de l’escenari arriba el moment de dir
la frase i em ve la imatge del lloc.

El carrer és un lloc on un actor pot
aprendre moltes coses, no?
És una escola de vida increïble i, al
mateix temps, un arxiu on pots con-
sultar moltes coses. Per això m’agrada
molt fer vida a l’aire lliure i seure en
una terrassa observant la gent que
passa. Els actors hem de ser una mica
esponges. Les terrasses són un mi-
rador del món i de la vida meravellós
i sempre defenso la seva existència.
I en aquesta part de l’Eixample hi ha
gent molt variada. M’agrada molt.

I en el dia a dia, es troba molta
gent que el saluda i que li co-
menta coses?
Sí, sí. Noto que la gent em té per un
veí del barri, saben que hi visc. I m’a-
grada. No tinc massa relació a ban-
da de la salutació del carrer, però he
de dir que la gent em tracta amb
molta estima.

I per desconnectar té algun lloc
preferit?
Del barri no. Per això he de marxar
de Barcelona. La meva desconnexió
em surt molt més cara perquè me’n
vaig a Nova York. No em trobaràs
mai al bosc, a les muntanyes o a les
platges de no sé on. Nova York o
Londres, París, Berlín... A les grans
ciutats. Tot i que en un ofici com el
meu no es desconnecta mai del tot.
A Nova York, per exemple, hi vaig
per veure teatre.  

És un gran amant dels restau-
rants. Quins acostuma a freqüen-
tar del barri o del districte?
A sota de casa hi ha el Zian, on es-
morzo, dino o sopo el 90% de la
meva vida, ja que menjo molt a
fora perquè soc una persona que no
m’agrada cuinar. Hi baixo com si es-
tigués al menjador de casa. A ban-
da, aquí molt a prop hi ha un res-
taurant que recomano i freqüento
que és el Gat Blau, a Comte Borrell.
Sempre m’hi trobo gent de l’ofici.
Després, també al costat de casa, hi
ha un lloc molt popular i recoma-
nable, que és el famós Gelida, a Di-
putació amb Urgell. I llavors, un altre
que m’agrada molt, no només per-
què està molt a prop del teatre
Goya, és la Bodega Sepúlveda.

Josep Maria Pou / Actor i director de teatre

Només entrar al Centre Cívic Golferichs per fer l’entrevista, un home que hi
fa classes de filosofia demana a Josep Maria Pou si es pot fotografiar amb ell
i el felicita per la seva última obra. Després de la foto, Pou demostra durant

tota l’entrevista una gran vitalitat després de 50 anys actuant i dirigint.

“Noto que la
gent em té per

un veí del barri”

Albert Ribas
ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

Perfil | Un actor majúscul
Josep Maria Pou va néixer a Mollet del Vallès l’any 1944. És un dels grans noms de l’escena
teatral catalana i espanyola de les últimes dècades, i també ha fet incursions en el cinema i la
televisió. Barcelona i Madrid, dues ciutats que l’apassionen, són els escenaris de la seva vida.  líniaeixample.cat
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Pàgines especials

Amb més de 260.000 habitants empa-
dronats i una de les densitats de pobla-
ció més altes d’Europa (35.644
hab./km²), si l’Eixample fos una ciutat,
seria la segona més poblada del país
després de Barcelona. 

Dins dels seus 7,46 quilòmetres
quadrats de superfície hi ha un món sen-
cer de rostres i realitats. Una alta densi-
tat de població que alhora va
acompanyada d’un dens tramat econò-
mic i social ric, divers, genuí i de proxi-
mitat. Una xarxa de vida que es vehicula

a través de les escoles, de les entitats i
associacions, de la restauració, dels
centres culturals, dels mercats, establi-
ments, serveis i pols d’activitat a peu de
carrer; que genera i reforça invisiblement
les relacions personals, socials i cívi-
ques dels veïns. Una xarxa de vida, en
definitiva, valuosa, imprescindible, que
preserva la cohesió social, el vincle i el
sentit de pertinença i que, malgrat estar
patint directament els efectes d’una pan-
dèmia global, fa de cada barri el barri
que és: Sagrada Família, Fort Pienc,
Dreta, Antiga Esquerra, Nova Esquerra o
Sant Antoni.

Més enllà, però, d’aquesta riquesa
social i econòmica que descrivíem, per
la morfologia urbana de la ciutat i per la
situació eminentment cèntrica del dis-
tricte, l’Eixample és per a molts un espai
de pas que distribueix la mobilitat de
tants veïns de Barcelona que hi passen
anant i venint, amunt i avall, en els seus
trajectes quotidians, així com molts d’al-
tres que hi venen a treballar, estudiar,
comprar, sopar o a fer turisme més de
tant en tant.

Aquest ús intensiu de l’espai públic,
sumat a altres factors com l’elevada
densitat o l’escassetat d’espais verds,
fan per una banda que els nivells de
contaminació acústica i de l’aire siguin
especialment preocupants al districte,
sobretot per a les persones que hi
viuen; i per l’altra, que l’espai d’ús ex-
clusiu per al vehicle privat sigui despro-
porcionat en relació a l’espai per al
vianant, sobretot en aquells àmbits de
gran afluència vinculats a equipaments
públics, privats o eixos comercials que
per raons històriques concentren milers
de persones cada dia. 

Un bon exemple d’això el tenim als
voltants del Temple de la Sagrada Famí-
lia, al barri que duu el mateix nom, on
s’han tallat carrers limítrofs (com Ma-
rina, Provença i Sardenya) per raons de
seguretat, amb mobiliari summament
precari i que ajuda a compensar la in-
sostenible falta d’espai per al vianant
(que hi havia abans de la pandèmia i
que previsiblement hi tornarà a haver).
Un altre exemple és la Ronda Universi-
tat, a la Dreta de l’Eixample, que fins al

moment ha estat una estació d’autobu-
sos encoberta i que, després de gairebé
quatre anys de tossuda reivindicació
des d’ERC, hem aconseguit que el go-
vern municipal decideixi alliberar-la del
60% dels busos, eixamplar-ne les vore-
res i eliminar-hi també carrils de cotxes,
esperem que en un futur no gaire llunyà. 

Però el cas més paradigmàtic de tots
en relació amb el trànsit rodat és el del
carrer Aragó, on cada dia circulen uns
90.000 vehicles (tinguem present que
el flux de trànsit a l’Eixample està molt
per damunt dels fluxos de cada ronda: la
de dalt, la del mig i la del litoral!) i que,
tanmateix, no canviarà gaire vist que les
actuacions anunciades a bombo i plate-
ret pel govern municipal en realitat se
centraran només en carrers en gran part
pacificats o amb poc trànsit. En concret:
Consell de Cent i quatre interseccions
d’aquest carrer amb els carrers Roca-
fort, Borrell, Enric Granados i Girona.

És a dir, que malgrat els anuncis
grandiloqüents, el govern municipal de
nou es conforma amb la “solució” fàcil,
superficial, efectista (i, oh coincidència,
previsiblement enllestida el 2023, any
d’eleccions) i renuncia a la possibilitat
d’incidir, transformar i anar a l’arrel d’un
dels principals problemes que té l’Ei-
xample allà on l’ús intensiu de l’espai
públic és, més que intensiu, extrem.
Des d’ERC considerem que, en un con-
text d’expansió pressupostària, cal que
la transformació urbana d’aquest àmbit
sigui ambiciosa i estigui a l’altura de les
necessitats del districte i de la qualitat
de vida que veïnes i veïns mereixen, es-
pecialment en una ciutat tantes vega-
des reconeguda internacionalment pel
seu disseny i qualitat de l’espai públic.
En aquest sentit, la proposta del govern,
com ja ens tenen acostumats, inclou
més pa que formatge. 

La pregunta és, si Barcelona en ge-
neral i l’Eixample en particular tenen l’o-
portunitat de plantejar actuacions
estructurants, definitives, transforma-
dores i ajustades a la ciutat del present
i del futur –actuacions que, al mateix
temps que transformen la ciutat i gua-
nyen espai per al vianant, generen grans
consensos entre la xarxa de vida, el tei-
xit econòmic i social– per què hi han de
renunciar?

Eva Baró
Regidora d’ERC i presidenta del Districte
de l’Eixample
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