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“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, co-
fundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com mol-
tes altres dones, en arribar a Ca-
talunya es va veure obligada a tre-
ballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dis-
sabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.

Aquest no és, ni de bon tros, un
cas excepcional. Així ho va cons-
tatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la prime-
ra trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compar-
tir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’a-
questes converses, es van adonar
que “les condicions laborals esta-
ven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a in-
ternes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·la-
borar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprar-
se el seu menjar”, explica. 

A això se li ha de sumar el fet
que aquestes treballadores no te-
nen els mateixos drets que la res-
ta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

Isabel Valle, membre del grup Li-
bélulas, una altra entitat femi-
nista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treba-
llen en aquest sector, completa-
ment feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barre-
ra que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir re-
gularitzar la seva situació, la le-
gislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterrom-
put i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que consi-
dera que molts ajuntaments ca-
talans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no perme-
ten l’empadronament sense do-
micili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixe-
ments laborals, socials i judicials.

Per a una persona que té, com
a molt, un dia lliure a la setma-
na, acumular 120 hores dispo-
nibles és una tasca molt compli-

cada. Per això és important la fei-
na que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a tre-
balladores de la llar els diumen-
ges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a fi-
nals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, re-
corden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una vio-
lència oculta, de la Fundació Jo-
sep Irla, el 28% d’aquestes treba-
lladores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, la-
menta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix. 

Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comuni-
cació i organització per a aques-
tes dones. Totes dues han col·la-
borat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRere-
LaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Femi-
nista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc víde-
os protagonitzats per dones mi-
grants, en què elles mateixes po-
sen de manifest i denuncien la si-
tuació que pateixen cada dia. 

Per a Valle, aquest fet és es-
pecialment rellevant i afirma sa-
tisfeta que “les migrants han vi-
sibilitzat la precarietat” que ha-
via existit des de sempre en el tre-
ball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.

Anna Utiel
BARCELONA

Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral
» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

10%
de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals
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Tribuna

per Eloi Badia, regidor de Gràcia

El millor de cadascú

Aquests dies estem vivint una situació
molt complicada a Barcelona i a Grà-
cia.

Primer de tot, espero que tant vos-
altres com el vostre entorn proper es-
tigueu bé de salut i us desitjo el millor
per a aquests dies. Així mateix, confio
que seguiu les indicacions donades
per les autoritats sanitàries minimitzant
les sortides de casa vostra, evitant els
contactes i la vida social, i també les re-
comanacions d’higiene pel que fa a ren-
tar-se les mans de forma regular.

L’extensió del Covid-19 està fent que
les administracions hàgim de prendre
mesures excepcionals per tal de dis-
minuir el ritme de propagació del virus
amb l’objectiu de preservar la capaci-
tat de resposta del nostre sistema sa-
nitari i, sobretot, de protegir la pobla-
ció més vulnerable.

El Districte de Gràcia, com la resta
dels districtes municipals, formen part
dels serveis que han tancat les oficines
de manera preventiva. No obstant
això, les vostres persones de contacte

habituals segueixen actives, treballant
des del seu domicili en el cas dels ser-
veis no essencials. Els nostres telèfons
mòbils segueixen actius per a qualse-
vol necessitat que tingueu.

Tot l’equip de govern i jo mateix es-
tem treballant des de casa des de la de-
claració de l’estat d’alarma, atenent-vos
quan ho requeriu i coordinant políti-
cament totes les instruccions que es de-
riven d’aquesta situació excepcional,
amb la vista posada en l’avui i en els
mesos que vindran. A ningú no se li es-
capa que l’excepcionalitat del moment
afectarà el dia a dia de la gestió muni-
cipal en els pròxims mesos. En aquest
sentit, seguirem treballant per mini-
mitzar les afectacions que està generant
aquesta situació d’emergència sanità-
ria i poder tornar a la normalitat un cop
l’hàgim superat.

En els darrers dies hem pres deci-
sions insòlites amb l’objectiu comú
d’evitar el contagi del Covid-19, com
aturar totes les obres públiques o reti-
rar els punts verds mòbils, tancar els

parcs i les platges, entre d’altres. Com
no podia ser d’una altra manera, ga-
rantim la continuïtat de serveis bàsics
com la neteja i la recollida de residus,
els serveis socials i l’atenció a persones
sense-llar, els menjadors socials, la
seguretat, els àpats en companyia per
a la gent gran i la distribució d’àpats a
domicili, per posar alguns exemples.

Us vull recordar que podeu seguir
fent els tràmits que necessiteu des de l’o-
ficina virtual o trucant al 010. També po-
deu seguir els canals oficials d’informació
i les xarxes del Districte, on s’actualitza
permanentment la informació.

Em consta que les entitats fa dies
que heu cancel·lat les vostres activitats
mostrant el vostre compromís i soli-
daritat. També vull agrair als veïns i ve-
ïnes de Gràcia la seva responsabilitat i
l’organització de xarxes de suport mutu
i cures.

Moltes gràcies a tots i a totes per
estar sempre disposades a donar el
millor de cadascú en situacions ex-
cepcionals.

A la residència on està
la meva àvia pots fer vi-

deoconferències amb els
teus familiars cada matí, sense límit de
durada. Dimecres faran un Instagram
live. Si m'ho expliquen fa dos anys, no
m'ho crec. Aplaudiments enormes per
a qui porta i treballa a la residència.
Quanta humanitat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sé que están pasan-
do cosas muy grandes

todos los días, pero en
muchas ciudades de varios países oc-
cidentales ya no hay nadie durmien-
do en las calles. Resulta que se podía
hacer rápidamente, solo había que
querer. Ahora, que nunca volvamos
atrás.

Els que tenim entre 30
i pocs i 40 i molts anys

i ens dedicam a la cultu-
ra ens trobàrem una crisi econòmica
brutal quan més o menys començàvem
i una pandèmia global d’efectes brutals
quan més o menys ens consolidàvem.
I encara hi ha veterans paternalistes
que diuen que ho hem tengut fàcil.

Sánchez vuelve a mez-
clar las medidas de con-

finamiento con la deci-
sión de no paralizar la actividad labo-
ral y transportes. Si el Gobierno consi-
dera que el coste de lo segundo es in-
asumible, debería explicarlo así. Es
momento de hablar a la ciudadanía
como a adultos.

@apuente@PonsPereAntoni@slrun93 @SeoirseThomais

Els semàfors

BCN Film Fest
El festival de cinema BCN Film Fest, or-
ganitzat pels cinemes Verdi, ha anunciat
les noves dates de la cita, que tindrà lloc

entre el 19 i el 26 de juny. El festival
s’havia de celebrar entre el 17 i el 24 d’a-

bril però el coronavirus ho impedirà. 
pàgina 8

CE Europa
S’han complert cinc anys del darrer títol

de l’Europa, que va alçar la Copa Catalun-
ya el 25 de març del 2015 en un partit

contra el Girona disputat al Nou Sarden-
ya. L’equip, que va guanyar 2-1, estava

comandat per l’entrenador Pedro Dólera. 
pàgina 14

Suport Mutu Gràcia
El grup Suport Mutu Gràcia coordina
des de fa dies tota la solidaritat veïnal

que s’ha organitzat a causa de la crisi del
coronavirus. L’objectiu de la xarxa és
ajudar la gent més feble que aquests
dies viu moments molt complicats. 

pàgina 12
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Colau demana mascaretes 
i més material al sector carni

Denuncien que s’estan multant 
sense sostre per no estar confinats

“Bastants comerços ja no tornaran a obrir”

Suspeses les multes en zona 
blava i verda i el bicing

El + llegit líniagràcia.cat

3

4

5

Safata d’entrada

El que és prioritari ocupa el
nostre temps i energies, és una
reacció instintiva necessària a
tots els animals per sobreviure
davant els perills. Ara bé, la in-
tel·ligència humana ens permet
distribuir la nostra atenció per
fer diverses coses a l'uníson.

Tots volem que els nostres
governants dediquin les seves
energies a intentar superar l’ac-
tual pandèmia i nosaltres, re-
closos, a penes podem fer res.
Però, com conten les rondalles
(l’abella vola sense ser aerodi-
nàmica, la granota que es va
salvar gràcies a la seva persis-
tència, per ser sorda, etc.), te-
nim potencialitats a utilitzar i el
desconeixement no ens explica,
com en les rondalles.

Està bé aplaudir els sanita-
ris i empleats essencials, ja que
són vitals, i fer merescudes cas-
solades contra els Borbons, etc.
Però també hauríem de recor-
dar els nostres presos i exiliats
polítics que, amb les seves fa-
mílies, estan vivint aquests mo-
ments de forma més extrema,
per la qual cosa hauríem d’i-
nundar les nostres finestres i
balcons de color groc i fer cas-
solades per recordar a l’Estat
profund i als del 155 que no ob-
lidem ni oblidarem.

Presos i exiliats
per Amadeu Palliser 

El millor i el pitjor de nosaltres
per Jordi Lleal 

A tota societat, en els mo-
ments d’una crisi molt greu,
aflora el millor i el pitjor de
nosaltres mateixos. La poeta
Montserrat Abelló, digué: “El
nostre pitjor enemic som nos-
altres mateixos”. Ens podríem
atrevir a contraposar-ho afir-
mant que també podem ser els
nostres millors aliats, estem en
un dilema: l’economia està al
servei de la societat o la so-
cietat està al servei de l’eco-
nomia? Salvem vides tancant
fàbriques o salvem l’econo-
mia deixant-les obertes en
plena producció? Per millor, la
iniciativa d’un consorci català
per fabricar respiradors, un
matrimoni que acull a casa
seva un sense sostre, milers de
ciutadans que se la juguen
per donar serveis sanitaris i
d’altres professions. Per pitjor,
els desgraciats que no fan cas
a les recomanacions i circulen
lliurement, els que tiren els gu-
ants a terra en sortir del su-

permercat, els que marxen a la
segona residència com per
col·lapsar els serveis d’allà on
van, els que volen especular
amb els materials de protecció,
o amb el menjar i altres pro-
ductes, els que buiden les pres-
tatgeries de mercats i farmà-
cies, etcètera. 

Aquesta crisi és una prova
per a la nostra societat, serveix
per prendre consciència de
quin és el nivell d’empatia o
d’egoisme entre tots nosal-
tres. Adonem-nos que hem
de simpatitzar amb els nostres
conciutadans, no només amb
els nostres familiars. Siguem
sempre generosos, amables i
altruistes, no només el dia de
la recollida d’aliments, de do-
nació de sang o de la Marató
de TV3, que els catalans hem
donat prou proves de ser una
societat solidària. 

Ara, en els pròxims mesos,
potser anys, ens tocarà de-
mostrar-ho!

Les millors
perles

Fer una orgia, oferir un “servei sexual essencial a domicili” o
quedar amb una persona que has conegut a través d’una apli-
cació de cites no són motius per trencar el confinament. Sem-

bla una evidència, però els Mossos d’Esquadra ho han hagut de re-
cordar a més d’una persona des que va començar la quarantena.

Quan un sap que té una missió a la vida, és difícil deixar-la
córrer, fins i tot en plena pandèmia. Un bon exemple d’ai-
xò és l’home madrileny de 77 anys que va sentir la neces-

sitat de sortir de casa, malgrat la quarantena, per “caçar poké-
mons”, tal com ell mateix va explicar a la Policia Municipal. 

La situació excepcional que vivim ha fet aflorar milers d’accions
solidàries arreu del món. Una especialment emotiva és la que
ha emprès la Margarita, una dona andalusa de 84 anys que ha

decidit aprofitar els seus coneixements de costura per cosir masca-
retes, una activitat a la qual dedica entre vuit i nou hores diàries.

No és cap secret que la gestió de Boris Johnson al capda-
vant del Regne Unit no acaba de convèncer els ciuta-
dans britànics. De fet, el primer ministre no ha estat ca-

paç ni de convèncer el seu pare, Stanley Johnson, que ja ha
anunciat que demanarà la nacionalitat francesa.

Hi ha esperança, també per a la gent gran: l’Alma, una senyora
italiana de 95 anys, ha vençut el coronavirus i s’ha convertit
en un símbol de resistència contra la pandèmia. I és que, si

bé el Covid-19 afecta especialment les persones d’edat avançada,
aquestes també tenen moltes possibilitats de superar-lo.

A les xarxes

@tonaymemi: Quants dies han passat
des que deien “Els Jocs Olímpics es faran”
fins que han dit “Els Jocs Olímpics s’ajor-
nen fins al 2021”?

@EvaPiquer: Això dels metges i infermers
cubans viatjant cap a Itàlia m’ha fet plorar.
Alimentem-nos d’aquestes coses, també,
aquests dies.

#TotAniràBé

@_gbarrios_: Esta imagen del hospital
que se está montando en IFEMA en Madrid
me parece estremecedora. Si después de
esto no os encerráis en casa, yo ya no sé... 

#HospitalDeCampanya #Tòquio2021
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TECNOLOGIA4“És un projecte
que pretén posar en contacte el
món laboral dels professionals
catalans que viuen i treballen
arreu del món”. Així defineix el
nou web afersexteriors.com, el
seu creador, l’informàtic gra-
cienc  Sergi Marzabal. “És una
demanda que havia rebut des de
diversos sectors professionals i
ja és una realitat”, subratlla.

Marzabal, que viu a l’es-
tranger des de fa més de 15
anys, explica a Exterior.cat que
el portal “va més enllà d’una bor-
sa de treball”. Permet la consulta
de les ofertes laborals i, qui en
vulgui formar part ha de regis-
trar-se. A l’hora d’accedir-hi,
les persones que vulguin buscar
una feina “poden crear un per-
fil d’interès segons aquell àmbit
o sector que tingui preferèn-
cia”. La plataforma dona accés,
entre altres coses, a buscar fei-
na, empleats o informació co-
mercial sobre un país.

SINERGIES I RECURSOS
A través d’aquesta plataforma
l’informàtic gracienc subratlla
que el seu objectiu és “facilitar
l’intercanvi d’informació labo-
ral entre els catalans que viuen
a l’exterior  i engrescar els ca-
talans que s’estan pensant fer
el pas per viure i treballar a l’es-
tranger”. La prioritat, afegeix,
és “compartir experiències i
crear sinergies”. 

Amb afersexteriors.com,
Marzabal amplia el seu ventall de
webs que “connecten la diàspo-
ra catalana arreu del món”. Fa 15
anys va estrenar-se amb el pro-
jecte catalansalmon.com i ara
també té, entre d’altres, vullvo-
tar.com o culersalmon.com.

Ara, doncs, afersexteriors.com
neix amb l’objectiu d’aconseguir
aplegar el món empresarial cata-
là a l’estranger.

El web afersexteriors.com l’ha creat el gracienc Sergi Marzabal. Foto: Arxiu

Un gracienc crea una xarxa per
a professionals que viuen fora
» Sergi Marzabal impulsa afersexteriors.comper posar en contacte

per qüestions laborals els catalans que són a l’estranger

S’atura la retirada 
de l’amiant de l’Abaceria

SEGURETAT4Les obres per re-
tirar l’amiant de la coberta de
l’antic mercat de l’Abaceria s’han
hagut d’aturar a causa de la cri-
si del coronavirus.

Durant la tercera setmana
del mes de març es va comple-
tar la primera de les cinc fases
que tenen les obres. Durant
aquesta primera etapa es van
fer  obres al costat de la tra-
vessera de Gràcia amb la bom-
bolla que permet fer la retirada
amb seguretat. 

Ara, però, les obres han que-
dat aturades sense que hi hagi
cap data perquè tornin a arren-
car. La crisi del coronavirus pro-
vocarà un nou endarreriment de
tot el procés d’enderroc del mer-
cat, que ja arrossegava una de-
mora des de fa molt de temps. La
previsió que tota la cobertura es-
tigués retirada al juny lògica-
ment no es podrà complir.

Cal recordar que els para-
distes són al passeig de Sant
Joan des del juliol del 2018.

CINEMA4Els cinemes Verdi
han anunciat la nova data de la
celebració del festival de cine-
ma BCN Film Fest, que havia
de celebrar la seva quarta edi-
ció entre el 17 i el 24 d’abril però
que va haver de ser ajornat a
causa de la crisi de coronavirus.
Així doncs, el festival, final-
ment, se celebrarà entre el 19 i
el 26 de juny.

Un any més el festival tor-
narà a tenir en el seu cartell
una presència molt destacada de

produccions catalanes i espan-
yoles. Algunes de les propostes
més destacades seran ‘Maragall
i la lluna’, de Josep Maria Mañé;
‘Sanmao: la novia del desierto’,
de Marta Arribas i Ana Pérez de
la Fuente o ‘Uno para todos’, de
David Ilundian.

En el cas de ‘Margall i la llu-
na’ es tractarà d’una estrena
mundial. El film construeix un
retrat humà, contradictori, vita-
lista i emocionant sobre Mara-
gall, mostrant algunes facetes

que mai s’havien vist. Pel que fa
a ‘Sanmao: la novia del desierto’,
se centra en la figura de l’es-
criptora xinesa Sanmao, que tot
i haver viscut gairebé tota la
seva vida a Espanya és una gran
desconeguda. 

En el cas de ‘Uno para todos’,
la pel·lícula parla d’una història
de superació que té com a pro-
tagonista l’actor David Verda-
guer que fa el paper d’un pro-
fessor interí que accepta una
plaça en un poble que desconeix.

L’enderroc de l’Abaceria està aturat. Foto: Arxiu

El BCNFilmFest, al juny

Presos polítics | S’allarga la suspensió de la protesta setmanal
El col·lectiu Gràcia Llibertat va anunciar el passat 23 de març que ha allargat 15 dies

més la suspensió de les concentracions que organitza cada dilluns per reclamar la lliber-
tat per als presos polítics. Fins al 6 d’abril, com a mínim, les concentracions no es faran.
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La FAVB, entitats socials i sindicats presenten la Crida a un Pacte per a l’Habitatge

L’habitatge, un dret bàsic
HABITATGE/ La FAVB i diverses entitats so-
cials i sindicats van presentar, el passat 25
de febrer al Col·legi de Periodistes, la Crida
a un Pacte per a l'Habitatge 2020-2030.
Aquest document ha d’esdevenir un ins-
trument per garantir el compromís de tots
els actors socials i polítics d’assumir el dret
a l’habitatge, entenent-lo, per fi, com un
dret bàsic. Així, tal com expliquen des de la
FAVB, l’objectiu és que “l’habitatge deixi de
ser considerat una mercaderia i es co-
menci a valorar la necessitat de la cons-
trucció d’un sector públic”.

Els col·lectius impulsors de la Crida
volen que l’Estat, la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona es coordinin i s’impli-
quin en un pacte per a la pròxima dècada
que serveixi, entre altres coses, per regu-
lar els preus de l’habitatge i posar fi als
desnonaments. I és que, segons va dir la
presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, en
la roda de premsa de presentació del do-
cument, la situació és “insostenible”. 

En aquest sentit, des de la federació
assenyalen que actualment hi ha “un con-
text extraordinari de crisi de l’habitatge,
on els municipis reben la màxima pressió
però no disposen de les eines ni dels pres-
supostos necessaris”. Per aquest motiu,
creuen que s’han de destinar més recur-
sos dels pressupostos generals de l’Estat
a aquest sector i que s’han de reclamar
“les eines legislatives i reguladores a qui
té les competències”. Aquestes peticions
arriben després del “fracàs”, en paraules de
Menéndez, del Pacte Nacional per a l'ha-
bitatge 2007-2016, que va suposar “una
oportunitat malaguanyada”, segons les

declaracions que recull l’Agència Catalana
de Notícies (ACN). 

21 FACTORS A TENIR EN COMPTE
En el document presentat recentment
s’estableixen un total de 21 factors que
tenen incidència en la regulació del mer-
cat de l’habitatge i, alhora, es proposen
solucions per a cadascun d’ells.

Alguns dels problemes que es posen
de manifest són, per exemple, la crisi eco-
nòmica, la pressió que causa el turisme, la
legislació vigent o les mancances del parc
d’habitatge existent. El darrer punt és el
que fa referència a la construcció dels

preus i denuncia el fet que, en l’actualitat,
els preus dels lloguers es construeixen “en
les plataformes digitals sense cap mena de
control ni reglamentació”. Com a resposta
a aquest problema, es proposa una “regu-
lació dels preus dels lloguers per fases”.

De moment, a més de la FAVB, la Crida a
un Pacte per a l’Habitatge ha rebut el suport
dels sindicats CCOO i UGT i d’entitats socials
com la PAH, Arrels Fundació, ECOM, Fundació
APIP-ACAM, Associació EntrePobles i la Taula
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

MEDI AMBIENT/ Diverses entitats socials i organitzacions
ecologistes van presentar el passat mes de febrer la pla-
taforma Zeroport, que busca aturar el futur creixement
del port i l’aeroport de Barcelona. 

La FAVB, una de les promotores de la plataforma, ha
denunciat en un comunicat que AENA i Port de Barcelo-
na estan projectant noves ampliacions per a tots dos es-
pais, fet que permetrà “incrementar-ne la capacitat i tam-
bé les emissions”. En aquest sentit, les associacions im-
pulsores de Zeroport recorden que els contaminants que
emeten el port i l’aeroport, així com la contaminació so-
nora i lumínica que generen, “afecten negativament la sa-
lut i el benestar de les poblacions veïnes”.

Per tot plegat, des de la plataforma demanen al go-
vern espanyol, a la Generalitat i als ajuntaments implicats
“un gir radical en les seves actuals polítiques expansionistes
i insostenibles”. A més d’aturar de forma urgent els plans
d’ampliació del port i l’aeroport, entre les exigències de
Zeroport també hi ha “la definició immediata de plans de
reducció de línies de vols i rutes de transport marítim” per-
què les emissions de CO2 caiguin en un 7,6% anual. Fi-
nalment, reclamen l’eliminació dels privilegis fiscals de l’ac-
tivitat de les dues infraestructures i la declaració de Xar-
xa Natura 2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari del Llobregat.

Neix la plataforma Zeroport per frenar 
el creixement del port i l’aeroport TEIXIT SOCIAL/L’hort comunitari del carrer Joaquim Valls

número 79, al barri de la Prosperitat, continua actiu. El pas-
sat 25 de febrer, l’espai conegut amb el nom de ‘Date una
Huerta’ va sobreviure al tercer intent de desallotjament.
Diversos veïns i veïnes s’hi van aplegar per defensar l’hort,
fins que van rebre la notícia que el desallotjament havia
estat suspès, en part gràcies a la mediació de la gerència
del districte de Nou Barris.

Durant els dies previs a aquest intent, una trentena
d’entitats de Nou Barris i Sant Andreu van signar un ma-
nifest per demanar a la propietat (BBVA i el fons Cerbe-
rus) que s’aturés el desallotjament. El veïnat vol una ces-
sió d’ús provisional de l’hort per mantenir les activitats que
s’hi fan i evitar que torni a estar abandonat, com va pas-
sar durant més de 10 anys fins que va ser ocupat el 2016.

‘Date una Huerta’ evita 
de nou el desallotjament

Demanen un pacte 
urgent entre l’Estat, 

la Generalitat 
i l’Ajuntament 
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ESPAIS/ Centenars de persones
van participar el 28 de febrer en la
manifestació per protestar contra el
desallotjament i l’enderroc de la Casa
Buenos Aires de Vallvidrera. Es trac-
ta de l’antiga Llar Betània, un edifi-
ci modernista ocupat per gent del
barri des del mes de març de l’any
passat amb l’objectiu d’evitar la
seva conversió en un hotel de luxe. 

Pocs dies després de la mani-
festació, però, van arribar les bo-
nes notícies, ja que l’Ajuntament
va aconseguir, a última hora, fre-
nar el desallotjament previst per
al 6 de març. Ara, els veïns que
ocupen l’edifici segueixen reivin-
dicant que el seu projecte ha de
tenir continuïtat.

La Casa Buenos
Aires se salva 
de ser enderrocada

DISTRICTES/ Quinze associacions veïnals
del districte de Sant Martí han elaborat el do-
cument ‘Sant Martí de Provençals: Un pro-
jecte veïnal de ciutat i convivència en el segle
XXI’. Es tracta d’un text creat conjuntament
amb la FAVB que ofereix una diagnosi de la
situació del districte i, per tant, permet de-
tectar les mancances i desigualtats que exis-
teixen entre els barris i respecte de la ciutat. 

El document serveix per reivindicar les
singularitats dels barris de l’Eix Besòs i per
posar de manifest els seus problemes so-
cials i urbanístics. D’altra banda, també des-
taca els elements estructurals i els aspectes
socials i culturals que fan de Sant Martí “un
territori amb identitat i amb un projecte de
ciutat i de convivència”, segons apunta la
FAVB en un comunicat.

Aquest mes de febrer, les associacions de
veïns i veïnes han presentat el document al
regidor David Escudé, així com a altres repre-
sentants del Districte, en el marc de la con-
formació del Pla d’Actuació de Districte (PAD)
i del Pla d’Inversió Municipal (PIM). L’escrit
compta amb una quinzena de demandes
prioritàries, que toquen temes molt diversos.
Per exemple, algunes de les peticions són la
remodelació del carrer de Santander o l’ela-
boració d’un pla actualitzat d’equipaments.

Les associacions que han signat el docu-
ment són  Sant Martí de Provençals, Front
Marítim, Vila Olímpica, Bac de Roda, el Besòs,
el Poblenou, Provençals de la Verneda, Dia-
gonal Mar, Gran Via-Perú-Espronceda, la Pau,
Paraguai-Perú, la Palmera centro, Maresme,
la Verneda Alta, Via Trajana i Bogatell i la FAVB.

Les entitats veïnals elaboren un
document estratègic per a Sant Martí

DRETS/ Unes cinquanta persones
es van aplegar davant de les por-
tes de les oficines comercials d’En-
desa per assenyalar la companyia
“com a màxima responsable de la
pobresa energètica i l’emergència
climàtica”. L’acció, convocada per l’A-
liança contra la Pobresa Energèti-
ca (APE) i altres entitats socials, es va
fer el passat 19 de febrer, en el marc
de la Setmana contra la Pobresa
Energètica. Els assistents a la con-
centració van exigir a l’empresa
que assumís el deute acumulat
de les famílies vulnerables i van re-
cordar les responsabilitats d’En-
desa en el canvi climàtic, ja que,
diuen, és “l’empresa de l’estat es-
panyol que més contamina”.

Concentració 
a Endesa per la
pobresa energètica

MEDI AMBIENT/ La plataforma
Eixample Respira va organitzar, el 14
de febrer, una manifestació per re-
butjar els alts nivells de contami-
nació que hi ha al districte. Aques-
ta va ser la tercera mobilització
convocada pel grup en pocs mesos,
i va aconseguir aplegar unes 400
persones, que van celebrar una
versió peculiar del Carnestoltes.

Durant el recorregut, que va
arrencar a la cantonada entre Va-
lència i Bruc, els veïns i veïnes de l’Ei-
xample van exigir “menys cotxes i
més salut” i van criticar la realitat am-
biental que els toca viure. A més,
també van recordar que fins i tot l’A-
juntament ha dit que la Zona de
Baixes Emissions no és suficient.

Eixample Respira
exigeix “menys
cotxes i més salut”

Els veïns de cinc municipis del 
Besòs reclamen polítiques socials

PARTICIPACIÓ/ Un centenar de
membres d’associacions veïnals i
de diversos col·lectius locals de
cinc municipis del Besòs van par-
ticipar, durant el mes de febrer, en
un fòrum per definir mesures per
transformar l’entorn urbà de la
zona. La biblioteca pública del
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs va acollir, el divendres 21 i
el dissabte 22, unes jornades que
van servir per exigir una aposta
per les polítiques socials.

Les poblacions implicades en
aquestes trobades van ser Barce-
lona, Badalona, Montcada i Rei-
xac, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet; és a dir, les
poblacions que formen la zona
coneguda com a Eix Besòs. L’ob-
jectiu de la iniciativa, que va
comptar amb el suport de la Con-
federació d’Associacions de Veïns
de Catalunya (CONFAVC) i de la
Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona (FAVB), era elaborar
una agenda veïnal per impulsar
canvis significatius a l'entorn urbà
i social d’aquests municipis.

Per arribar a aquesta meta, el
debat es va organitzar al voltant
de cinc taules, cadascuna cen-
trada en una temàtica diferent.
Així, es van tractar les qüestions
de l’habitatge, l’activitat produc-
tiva i el patrimoni, el transport i les
infraestructures, el medi ambient
i l’àrea metropolitana. 

En primer lloc, diversos po-
nents van fer un debat inicial, que
va anar seguit de l’organització
dels grups de treball encarregats
d’abordar cadascun dels temes
establerts. Finalment, tots els

grups van posar en comú les
seves conclusions i van marcar el
punt final a l’assemblea.

UNA BASE PER CONTINUAR
Amb tot, les jornades van complir
la seva funció i van permetre cons-
tatar “l’enorme interrelació que
tenen entre si els temes abordats”,
segons detalla la FAVB en un co-
municat. És per això que els parti-
cipants van arribar a la conclusió
que cal “desenvolupar a l’àrea del
Besòs una forta intervenció pú-
blica i social que permeti transfor-
mar les condicions actuals en
oportunitats de desenvolupa-

ment i benestar per al conjunt dels
seus habitants”, diu el mateix escrit
de la federació.

Els resultats d’aquest fòrum
intermunicipal suposen l’inici
d’una nova etapa en la lluita per
aconseguir millorar les condicions
dels veïns i veïnes del Besòs. Des
de la FAVB, consideren que, a par-
tir d’ara, les conclusions sorgides
d’aquestes jornades participati-
ves seran la nova “base sobre la
qual continuar treballant” en pro-
jectes i iniciatives que afectin el
conjunt “dels moviments socials
de la zona”. 

L’habitatge i el
medi ambient han
estat alguns dels 
temes tractats 
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CORONAVIRUS4A Gràcia, com
a tot arreu, el panorama que ha
deixat la crisi del coronavirus és
desolador. Els carrers estan buits,
els negocis tancats i el silenci ho
impregna gairebé tot. Un pano-
rama que fa poques setmanes
ningú es podia imaginar.

La crisi sanitària i econòmi-
ca està colpejant amb molta for-
ça. El dia a dia s’ha transformat
d’una forma molt brusca i la llis-
ta d’actes i activitats que s’han
cancel·lat és interminable. Els co-
municats d’entitats, com per
exemple dels Lluïsos o del Cen-
tre Artesà Tradicionàrius, anun-
ciant suspensions s’han anat
succeint.

SOLIDARITAT VEÏNAL
Aquest panorama també ha fet
aflorar coses positives, com ara la
solidaritat veïnal per ajudar els
que aquests dies ho puguin ne-
cessitar més.  En temps de confi-
nament, l’ajuda mútua s’està con-
vertint en una eina imprescindi-
ble, especialment per a les perso-
nes més febles que han vist tras-
balsat el seu dia a dia. En aquest
context s’ha creat el grup Suport
Mutu Gràcia, que s’encarrega de

coordinar les ajudes. En el seu
grup de Telegram, convertit en el
centre d’operacions, hi ha més de
1.200 persones.

Fent un cop d’ull al grup d’a-
questa aplicació de missatgeria es
pot veure la varietat dels missat-
ges que la gent hi va escrivint.
Tots tenen el mateix patró, el co-
ronavirus, però hi ha volta varie-
tat, ja que tant se n’hi troben que
tenen a veure amb els drets labo-
rals, amb l’elaboració de masca-
retes o amb la petició d’ajuda
per fer la compra. A banda, el grup
Suport Mutu també envia molts
missatges de recomanacions, a
través el mateix grup i també del
perfil creat a Twitter (@Suport-
Gracia), com per exemple el que
remarca la importància de de-
tectar les persones del mateix
edifici o de l’entorn proper que ne-
cessitin suport. “Fer saber a to-
thom que no està sol, que pot
comptar amb l’ajut del veïnat”, es
llegeix en un dels cartells que es
fan córrer aquests dies.

El mateix que a Gràcia s’està
repetint en altres barris del dis-
tricte. Un exemple és a Vallcarca,
on el grup de Telegram  de Suport
Mutu Vallcarca també treu fum.

Hi ha 450 persones i també s’hi
tracten les mateixes qüestions.

EL COMERÇ, MOLT TOCAT
Qui també està patint molt tota
aquesta crisi és el sector del petit
comerç, que des de fa dies s’ha vist
obligat a abaixar la persiana amb
només algunes excepcions.

El president de la Unió de Bo-
tiguers de la Travessera de Gràcia-
Casc Antic, David Rodríguez, afir-
ma a Línia Gràciaque la situació
és complicada i es mostra espe-

cialment preocupat pel pagament
dels lloguers. “Hi ha comerciants
que han aconseguit que el pro-
pietari els faci una rebaixa però
n’hi ha d’altres que no”, afirma
Rodríguez. “L’activitat es va atu-
rar d’un dia per l’altre però hi ha
una sèrie de despeses fixes que
s’han de continuar pagant”, afe-
geix Rodríguez.

Un altre dels temes que el
president d’aquesta associació
de comerciants posa al damunt
la taula és el de les ajudes per part

de les administracions. “No
veiem gens clar com s’acabarà de
fer tot i això genera molta in-
tranquil·litat entre els comer-
ciants”, apunta Rodríguez. Per
acabar, creu que quan es farà més
evident la gravetat de la situació
és quan els negocis tornin a
obrir. “Quan tornem a aixecar la
persiana, que crec que encara
queda força, la normalitat no
tornarà d’un dia per l’altre. Cos-
tarà molt començar a recuperar-
se”, conclou aquest comerciant.

El que era normal ja noho és
» La crisi del coronavirus impacta amb força al districte i el confinament canvia el dia a dia dels veïns

» La nova situació activa la solidaritat veïnal mentre que el petit comerç ha quedat molt tocat

Una pancarta de suport als treballadors de la sanitat. Foto: Twitter (@SuportGracia)
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Un lustre de la darrera gran ex-
plosió d’alegria per a la parròquia
europeista. El passat dimecres 25
es van complir cinc anys del dar-
rer cop que l’Europa va alçar un
títol. El dia 25 de març de 2015 l’e-
quip, aleshores entrenat per Pe-
dro Dólera, va derrotar el Girona
(2-1) en la final de la Copa Cata-
lunya absoluta disputada al Nou
Sardenya. El triomf va servir per-
què el club se situés en tercera po-
sició en el palmarès històric de la
competició, només per darrere de
Barça i Espanyol.

D’aquella històrica plantilla
només continuen en l’actualitat
els dos capitans, Àlex Cano i Al-
berto González (autor del primer
gol), tot i que molts dels futbo-
listes i el cos tècnic segueixen en
actiu (Dólera a l’AE Prat, Nils
Puchades al Cerdanyola FC, Javi

Sánchez a la Monta i Álex Poves
al Terrassa, entre altres).

MATAGEGANTS
Els de la Vila van veure’s les ca-
res contra un club que estava llui-
tant per pujar a Primera Divisió
(no ho aconseguiria fins dos anys
més tard) i que tenia a la seva
plantilla jugadors de renom com
Jaime Mata (ara al Getafe), Pere
Pons (actualment a l’Alavés) o
l’actual capità gironí, Àlex Granell.

De fet, el conjunt de Pablo
Machín va començar dominant la
final, però l’equip de Dólera acon-
seguiria marcar primer, amb un
fort cop de cap d’Alberto a cen-
trada de Javi Lara. Amb aquest
resultat es va arribar al descans i,
a la represa, l’Europa va sortir en-
cara amb més energia, amb oca-
sions de gol de Poves i Cano. Jus-
tament va ser Poves qui va fer el
segon, també de cap, a la sortida
d’un córner. L’esclat d’eufòria de
l’afició gracienca es va poder sen-
tir a tota la Vila, i a partir d’aquí

el partit va entrar en una nova di-
nàmica, amb un Girona que va
buscar amb insistència la porte-
ria defensada per Leva. Christian
Alfonso va retallar distàncies al 73
de la segona pel Girona, però tot
i així el resultat no es va moure i
l’Europa es va convertir en cam-
pió de Catalunya per tercera ve-
gada en la seva història.

CONDOL PER JOANET
Aquest record alegre, però, ha co-
incidit en el temps amb un altre
de molt trist. I és que el passat di-
lluns 23 es va conèixer la mort de
Benito Joanet, que va vestir l’es-
capulada durant tres temporades
del segle passat (1956-57, 1957-
59 i 1964-65). En tots tres cursos,
el porter espluguí va arribar ce-

dit de l’Espanyol, club amb qui
l’Europa tenia signat un conve-
ni de col·laboració. En total, va ju-
gar 108 partits de lliga i 1 de Copa
d’Espanya amb els graciencs.

Es va retirar al Deportivo i al
seu filial, el Fabril, coincidiria
amb un altre mite com Arsenio
Iglesias en l’inici de la seva car-
rera com a tècnic. 

5 anys de l’últimaCopaCatalunya
» L’Europa, aleshores entrenat per Pedro Dólera, va aconseguir guanyar el títol al Nou Sardenya

» El club recorda la figura del porter Benito Joanet, que va vestir l’escapulada durant tres temporades

Un record alegre i un de trist: la consecució d’un títol i la mort d’un exjugador de l’entitat. Fotos: CEE i RCDE

Pau Arriaga
GRÀCIA

Waterpolo | Les lligues, suspeses sense data de retorn
Igual que han fet moltes federacions, la de Natació ha anunciat l’aturada de totes
les categories, incloses les Divisions d’Honor, on competeixen els sèniors del CN
Catalunya. Les competicions no es posaran en marxa fins que Salut ho permeti.Esports
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Aquest cop, en comptes de recomanar un
llibre, recomanem una iniciativa impul-
sada per responsables de petites llibre-
ries de Catalunya, el País Valencià i les Ba-
lears. Es tracta de Llibreries obertes, que
busca pal·liar els efectes de la crisi del co-
ronavirus en el sector promovent la ven-
da anticipada de llibres: els pots comprar
ara i recollir-los quan acabi el confinament.

Viu en línia

Llibres

Llibreries obertes
Una proposta dels llibreters

Un dels sectors més afectats per la situa-
ció actual és el de les arts escèniques. Però,
si els espectadors no poden anar al teatre,
el teatre va a casa dels espectadors.
Aquesta és la idea de la campanya #Tea-
treAlSofà, a la qual ja s’han sumat desenes
de sales d’arreu del territori. La Biblioteca
Virtual de la Diputació ofereix un llistat d’en-
llaços per veure un gran nombre d’obres. 

Teatre

#TeatreAlSofà
Diverses companyies

La cantant britànica Dua Lipa, una de les
exitoses del moment, havia de publicar
el seu segon àlbum el 3 d’abril. Però les
coses no li estan sortint del tot bé: des-
prés d’haver de cancel·lar la gira a causa
del coronavirus, fa uns dies es va filtrar el
contingut del seu disc a internet. Aquest
fet la va obligar a avançar l’estrena de Fu-
ture Nostalgia al 27 de març.

Música

Netflix, que aquests dies està rebent més
visites que mai, acaba d’estrenar una sè-
rie sobre el pare de la psicoanàlisi, Sig-
mund Freud. Amb només vuit capítols
de 45 minuts, Freudmostra com el jove
protagonista (Robert Finster) col·labora
amb una mèdium (Ella Rumpf) i un de-
tectiu (Georg Friedrich) per resoldre
crims d’allò més sanguinaris.

Pelis i sèries

Freud
Marvin Kren

Future Nostalgia
Dua Lipa

Stay Homas
Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet són tres músics
catalans que viuen junts en un pis de l’Esquerra de l’Ei-

xample i, des que va començar la quarantena, han acon-
seguit estar en boca de tothom. Cada dia, creen una can-

çó i pengen un vídeo cantant-la a Instagram, on han
adoptat el nom d’Stay Homas. Les seves lletres parlen de
la importància de quedar-se a casa aquests dies i de les
ganes que tenen de sortir al carrer, però ho fan sempre

des d’un bon rotllo que ha conquistat milers de persones,
entre les quals hi ha ni més ni menys que Michael Bublé.  

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) és cantant de pop i
actor. L’any 2010 va impulsar el projecte Joan Dausà i els Tipus
d’Interès, banda que es va estrenar en la indústria discogràfica

el 2012 amb l’àlbum Jo mai mai. La cançó homònima va ser
tot un èxit i va acabar formant part de la banda sonora de la

pel·lícula Barcelona, nit d’estiu (2013), gràcies a la qual Dausà va
guanyar un premi Gaudí. A finals del 2015 va fer els úl-
tims concerts amb el grup i fins al 2018 no va rellan-

çar la seva carrera en solitari. Ara, la crisi del
coronavirus l’ha agafat en
ple procés de creació del
seu futur disc i tantes ho-

res a casa li han passat
factura. El dia 16 va dir que si un

seu tuit arribava a 500 retuits, faria un con-
cert a la dutxa. El missatge va aconseguir

més de 5.000 retuits i, dit i fet, el dia 18 Dausà va fer
un concert en streamingque va aplegar 30.000 espectadors 

i que va acabar amb ell dutxant-se i cantant alhora.

J O A N  D A U S ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant de pop català
També és actor llicenciat a l’Institut del Teatre

Famosos

Fer un concert multitudinari en streaming
Va acabar l’espectacle dutxant-se amb milers d’espectadors

Seguiment massiu
Milers d’usuaris van comentar i agrair el concert

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Resident Evil 3
El remake de Nemesis, la tercera part de la mítica trilogia de survival horror, ex-
plica la història de Jill Valentine, que fuig d’una ciutat infestada per un virus.
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