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Acceleres el pas perquè notes que
algú camina just darrere teu,
fas veure que parles per telèfon
perquè així sembles i et sents
més protegida, i estrenys amb
força les claus que fa estona que
tens preparades a la mà, a punt
per obrir i tancar ràpidament el
portal tot controlant que ningú
intenti colar-s’hi. Entres a casa i
envies un whatsapp tranquil·lit-
zador: “Ja he arribat”.

La por d’anar sola pel carrer
en qualsevol moment del dia
afecta el 45% de les dones es-
panyoles, una xifra que arriba al
83% quan es tracta de fer-ho a la
nit. Així ho revelen les respostes
de més de 35.000 dones a una

enquesta online sobre seguretat
femenina creada per l’aplicació
Sister, de l’empresa madrilenya
Wave Location Technologies. La
por que assenyala l’enquesta és
la resposta natural a casos com
els de Diana Quer o Laura Luel-
mo, així com a milers d’expe-
riències en primera persona que
han fet percebre els carrers com
un territori hostil per a les dones.

Convençuda que cadascuna
d’aquestes vivències és impor-
tant, la periodista Núria Emilio
ha creat un mapa virtual col·la-
boratiu per reflectir les situacions
de violència i discriminació mas-
clistes que es donen als carrers
de Barcelona. El projecte, que
s’emmarca en una investigació
coordinada per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB),
ha estat batejat amb el títol ‘La
nostra veu’ i fa servir “el mapa

com a plataforma d’storytelling;
és a dir, com a eina per explicar
històries”, detalla Emilio. Així,
qualsevol dona pot compartir la
seva experiència de forma anò-
nima, indicant el punt de la ciu-
tat on va tenir lloc i, opcional-
ment, afegint fotografies, vídeos
o altres materials.

“No es tracta d’estigmatitzar
zones de la ciutat ni de marcar
punts negres”, matisa la creadora
de la iniciativa. Tot i que admet
que el projecte es troba encara en
fase inicial –la pàgina web es va

estrenar fa només unes setma-
nes–, assegura que l’objectiu és
aconseguir crear una radiografia
de la ciutat que reflecteixi que el
masclisme “és una cosa quoti-
diana que passa a tot arreu”.
“Afortunadament, la lluita fe-
minista està a l’ordre del dia,
però encara hi ha actituds mas-
clistes permeses socialment”,
recorda. Es refereix, per exem-
ple, als comentaris sobre el seu
físic que sovint ha de suportar
una dona quan passa per davant
d’un grup d’homes. Parla de si-
tuacions tan normalitzades du-
rant tants anys que de vegades
costen d’identificar com a mas-
clisme. De fet, algunes dones
amb qui ha parlat Emilio creuen
que el seu cas no és prou relle-
vant, però ella reitera que “tots
els testimonis compten: haver de
passar por ja és prou greu”.

L’EXEMPLE DE GEOCHICAS
Tenir referents que et marquin
el camí és clau per tirar endavant
una idea, i Emilio ho va consta-
tar en parlar amb Geochicas.
Aquest col·lectiu de mapejado-
res feministes es va fundar l’any
2016 a l’Amèrica Llatina i ara ja
té presència als cinc continents.
Incorporant la perspectiva de
gènere al món de la geolocalit-
zació, han posat de manifest
qüestions com la bretxa salarial
o la infrarepresentació de les
dones en el nomenclàtor dels ca-
rrers de les ciutats. Els consells
d’aquestes expertes en el procés
de creació de ‘La nostra veu’
van servir per, entre altres mi-
llores, garantir la protecció de da-
des de les usuàries que partici-
pen en el mapa, per tal que se
sentin del tot segures a l’hora de
compartir la seva història.

Unaxacrapresenta totarreu
» El mapa ‘La nostra veu’ busca visibilitzar les situacions masclistes viscudes als carrers de Barcelona
» La creadora d’aquest projecte col·laboratiu, Núria Emilio, té clar que “tots els testimonis compten”

Anna Utiel
BARCELONA

‘La nostra veu’ és el nom del mapa col·laboratiu creat per la periodista Núria Emilio, a la imatge de la dreta. Fotos: La nostra veu / Cedida

“No es tracta
d’estigmatitzar 
zones de la ciutat ni de
marcar punts negres”
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Muy buenas noticias.
El primer ensayo en

humanos de la vacuna
más avanzada contra la covid-19 tiene
resultados muy prometedores. Tienen
todo listo para fabricar 2.000 millones
de dosis empezando este mismo año
(aunque todavía es posible que no
funcione).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si us molesta que la
gent no faci cas, bus-

queu maneres eficients
de generar un clima de respecte col·lec-
tiu. Repetint que “no tenim remei”, “no
som un país seriós”, “som imbècils”,
“ens cal mà dura”... només reforceu
aquesta actitud col·lectiva de lazari-
llodetormisme.

@AlbertLloreta

Hem viscut un dels dos
caps de setmana amb

més trànsit turístic de l’a-
ny i, si hi ha mesures de control sanitari
als ports i als aeroports (com a mínim
als de Barcelona i Palma de Mallorca),
no es veuen per enlloc. Però, eh, cal tan-
car teatres i cinemes perquè són un pe-
rill públic.

Fa 12 anys ens van dir
que la crisi era culpa

nostra, per haver viscut
per sobre de les nostres possibilitats.
Ara ens ho tornen a repetir: la pandè-
mia és per la nostra irresponsabilitat,
hem pecat. I alguns us ho esteu creient.
Jo no penso acceptar aquest discurs, ni
de broma.

@semponspuig@lluciaramis@manuelansede

La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Enaltiment de la política
Vam veure durant els dies de confina-
ment forçós –però necessari per evitar
una tragèdia encara pitjor– com la
dreta ultramuntana animava els seus
seguidors, els cayetanos, a sortir al car-
rer per protestar contra un govern que
ells consideren il·legítim, “populista i
bolivarià”. Un govern al qual acusen de
perseguir els empresaris, de penalitzar
les rendes més altes i d’actuar a favor
de la majoria de la ciutadania per in-
tentar eliminar els privilegis d’una mi-
noria, que ells representen, hereva del
franquisme, i aconseguir escurçar les es-
candaloses desigualtats socials.

No és vergonyós que els multimi-
lionaris espanyols siguin ara un 16% més
rics que abans de la pandèmia?

L’intent fracassat de les
cassolades i les concentra-
cions esperpèntiques dels
residents en els barris ben-
estants d’algunes ciutats es-
panyoles van posar en evi-
dència les seves intencions. 

Molts van denunciar que
s’estava incitant a un cop d’estat i, segons
deien, encara que no hi havia sorolls de
sabres als quarters, sí que hi havia di-
versos poders fàctics de l’Estat que in-
tentaven deslegitimar el Govern a través
de tota mena de falsedats i entrebancs.
La ultradreta mai descansa.

Escoltar els seus dirigents exigeix
d’un alt nivell de masoquisme. Ara bé,
com que hi ha mitjans de comunicació,
opinadors i tertulians que els fan de por-
taveus i escampen les seves nausea-
bundes fanfarroneries per tot arreu,
pràcticament és impossible evitar que no
ens arribi alguns dels seus missatges.

El més penós és que moltes perso-
nes defensores de la democràcia i, se-
gons diuen, d’esquerres també contri-
bueixen a amplificar els exabruptes i les
caparrades d’aquests personatges nos-
tàlgics del franquisme, reenviant a

amics i coneguts notícies i vídeos d’a-
quests feixistes, en els quals la defensa
de l’Espanya una, gran, apostòlica i ro-
mana –l’Espanya franquista– és el
missatge fonamental, encara que sigui
de forma subliminar.

A vegades oblidem la correlació que
hi ha entre el deteriorament de les con-
dicions de vida de la classe treballado-
ra i l’ascens de l’extrema dreta. I ara, amb
la pandèmia del coronavirus, ens trobem
en una situació extremadament delica-
da, ja que són centenars de milers de tre-
balladors i treballadores els que han vist
perillar el seu lloc de treball. Les mesu-
res aprovades pel govern de coalició pro-
gressista de PSOE i Unides Podem in-
tenten evitar el deteriorament de les con-

dicions de vida dels treballadors i tre-
balladores i que ningú es quedi enrere.
Hem de tenir present que, a la crisi sa-
nitària originada per la pandèmia, l’ha
seguida una crisi econòmica i social
pitjor que la del 2008.   

Com molts estudiosos han demos-
trat, les polítiques d’austeritat i les re-
tallades en serveis públics essencials han
facilitat l’ascens de partits xenòfobs en
bona part d’Europa i han arribat, fins i
tot, a formar part del govern en alguns
països.

A Espanya tenim l’exemple en algu-
nes comunitats autònomes i també al
Congrés dels Diputats.

Des de la crisi del 2008, hem vist
com l’extrema dreta ha intensificat la
seva crítica i menyspreu a la política com
a instrument per evitar les malifetes d’u-
nes elits depredadores preocupades

només per mantenir i millorar els seus
privilegis ancestrals a costa del poble tre-
ballador.

Recordeu allò de Caudillo de Espa-
ña por la gracia de Dios? 

Segur que molts joves que, per sort,
només coneixen l’euro i no tenen ni idea
del que era la pesseta–ni han vist cap al-
tra moneda–els farà gràcia descobrir on
es podria trobar aquesta frase.     

És evident que els que no creuen en
el bé comú ni en la justícia social els in-
teressa desprestigiar la política, ja que no
volen perdre el control del poder social
ni els seus interessos econòmics, i sí con-
tinuar amb els seus embolics –m’agra-
da més la paraula “chanchullos”– obs-
cens i canalles.

Per això, un bon amic em
diu que hem de ser curosos
i prudents –cosa que no vol
dir haver de renunciar a de-
fensar les nostres idees de
forma intel·ligent i pacífi-
ca– per evitar caure en la
trampa de l’extrema dreta i

contribuir a degradar la política.
Mai hem d’oblidar –continua dient-

me– que, gràcies a la política, hem ar-
ribat on som, encara que ens queda molt
camí per aconseguir no només la con-
solidació de la democràcia sinó també
allò que es diu en l’article 1 de la Cons-
titució espanyola: “Espanya es consti-
tueix en un Estat social i democràtic”.
Sense oblidar els altres articles que par-
len del dret al treball, a l’habitatge o a uns
serveis públics de qualitat per garantir
poder viure amb dignitat.

Per això cal continuar treballant per
aconseguir fer realitat que tothom tin-
gui accés a una vida digna i acabar
amb les desigualtats i les injustícies, si
volem que les diferències siguin cada cop
menors. Hi ha somnis als quals no hem
de renunciar mai, perquè és possible
convertir-los en una realitat.

No és vergonyós que els multimilionaris 
espanyols siguin ara un 16% més rics 

que abans de la pandèmia?

Els semàfors

Districte
La piscina de la Creueta del Coll està tan-
cada per l’augment de casos de coronavi-
rus. Abans d’això, el dia de la seva reo-

bertura hi va haver queixes dels usuaris,
ja que molts nens van acabar amb ferides

al peu pel mal estat de la piscina. 
pàgina 6

Gremi de Restauració
El Gremi de Restauració de Barcelona

segueix lluitant per mirar d’aconseguir el
millor escenari possible per a la reactiva-
ció econòmica del sector. L’entitat, però,

ha criticat que s’està venent la imatge
que Barcelona no és una ciutat segura. 

pàgina 10

CE Europa 
L’equip de David Vilajoana va mostrar
una versió més que notable tot i perdre

contra el Terrassa (1-0) en el primer
partit del play-off d’ascens a Segona B.
Els escapulats, doncs, ja poden posar els

cinc sentits en la temporada 2020-21.
pàgina 12
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La FAVB demana que es 
tanquin els pisos turístics1

2
Qui cuida les cuidadores? 
Parlen les entitats de treballadores de la llar

El millor de cadascú

El que era normal ja no ho és: 
Gràcia després del coronavirus

Un festival d’art al Japó amb esperit 
gracienc que no s’atura ni pel coronavirus

El + llegit líniagràcia.cat
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Safata d’entrada

Els docents de Secundària ho
vam dir per xarxes, premsa i
conselleria: que l’obertura de
centres educatius més la poten-
ciació de les relacions socials en-
tre adolescents, defensades per
alguns sectors psicopedagògics,
augmentarien el risc d’infec-
cions de la Covid-19. I dit i fet.
Ara correm-hi tots, amb l’agreu-
jant que els qui ho vam denun-
ciar un cop i un altre restarem
privats de moviments per uns
mesells que no ens van fer cas.
Només poso el cas de Gavà, que
observo cada vespre. Allà, molts
entorns són plens de bars i tro-
bades de gent jove sense masca-
retes, amb abraçades i ampolles
compartides. Es truca a la poli-
cia urbana, em consta en ferm,
però aquesta ha minimitzat els
fets, junt amb l’Ajuntament.
L’egoisme i la inconsciència
d’uns pocs ens està amargant
la vida a la gran majoria. Som
un fracàs evolutiu, si més no,
des d’una minoria d’insensats
entre alguns vianants joves,
fins a l’administració “adulta”.

Us vam avisar
per David Rabadà

Matar el pare
per Jordi Lleal

S’ha fet famosa la frase recor-
rent “matar el pare” com a
expressió de quan hom s’alli-
bera dels lligams paterns i es
pot valdre per si mateix. Ara, a
Espanya, s’ha desfermat una
allau de notícies negatives so-
bre el rei emèrit Joan Carles I.
Sembla que ha caigut el vel es-
pès que tapava totes les mali-
fetes, és clar que la monarquia
és una institució en què el seu
fonament és el parentiu de
sang, que passa de pares a
fills, per això queda tocat tam-
bé el seu fill el rei Felip VI. L’es-
tablishment no ho pot per-
metre perquè també queda
tocat tot l’entramat de l’Estat,
hereu del franquisme. Ara, per
“casualitat”, el jutge de la Mata,
de l’Audiència Nacional, vol ac-
tuar contra la família Pujol
Ferrusola i unes quantes per-
sones més, com a “organitza-
ció criminal”, ves per on! El
PSOE amb els GAL, Filesa i els

ERO d’Andalusia, el PP amb
desenes de casos tèrbols i més
de mil imputats escampats
per tot Espanya, els sindicats
CCOO i UGT amb els ERO
d’Andalusia, CiU amb el 3%,
no es poden considerar també
organitzacions criminals? Amb
tots aquests antecedents, no es
pot aplicar la mateixa doctrina
a la família Borbó, que han fet
de les seves des de fa centenars
d’anys? El problema és que,
per netejar la imatge del rei ac-
tual, no es pot limitar només a
“matar el pare” (en sentit fi-
gurat, és clar!): hauria de treu-
re’s del mig tota la família, les
amants que poden xerrar mas-
sa de les aventures sexuals del
pare, els que portaven valises
diplomàtiques, farcides de di-
ners, a Suïssa (llegeixi’s des-
valises reials), etcètera.

Molta feina se li gira a Felip
VI i als que li donen suport. No
se’n sortiran!

Les millors
perles

Es disfressen com els personatges de la pel·lícula La taronja me-
cànica i surten al carrer durant la nit per escopir als poms de les
portes i als intèrfons dels edificis, amb l’objectiu de contagiar el

coronavirus. Està passant aquests dies al barri del Trastevere, a
Roma, segons denuncien diversos mitjans italians.

Les paraules d’una infermera de l’Hospital Vall d’Hebron,
Aroa López, han fet la volta al món. El director de l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, ha citat

recentment una part de l’emotiu discurs que aquesta professio-
nal va pronunciar durant el funeral d’estat a Madrid.

Una senyora troba una parella mantenint relacions sexuals al
carrer i els atura colpejant-los amb un pal de fusta. Ha passat
a Rússia, on la càmera de seguretat d’una casa propera al lloc

dels fets va gravar aquesta situació, deixant com a resultat un vídeo
que ja s’ha fet viral a les xarxes socials d’arreu del món.

Troben una espècie de panerola gegant que pot arribar als
50 centímetres i que té 14 potes. Es tracta d’una criatura
que viu a les profunditats de l’oceà i que ha estat detecta-

da per un equip d’investigadors de la Universitat Nacional de
Singapur a la província de Java Occidental, a Indonèsia.

Un jove palestí s’ha enfilat a la finestra d’un hospital per aco-
miadar-se de la seva mare, de 73 anys, que estava ingressada
per coronavirus amb pronòstic greu. La dona, que estava

aïllada en una habitació, ha mort poc després que el seu fill li hagi
donat l’últim adeu a través del vidre de la finestra.

A les xarxes

@RebecaCarranco: Marsé muere en días
de calor y fiestas mayores de pueblo, de
playa y amores de verano, como si fuera
‘Últimas tardes con Teresa’...

@punsix: Comença el judici a la Mesa del
Parlament del 2017 i a l’exdiputada Mireia
Boya. La Fiscalia demana 20 mesos d’inha-
bilitació per desobediència greu i 30.000 €.

#JudiciALaMesa

@Suanzes: La UE tiene Presupuesto para
2021-2027 y un Plan de Recuperación de
750.000 millones, con 390.000 millones
en transferencias.

#AcordEuropeu #MorJuanMarsé
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MOVIMENTS SOCIALS4Els
Mossos d’Esquadra van des-
allotjar el passat 22 de juliol per
ordre judicial Ca l’Espina, la
casa ocupada situada al núme-
ro 12 del carrer Astúries. Con-
cretament, la part de l’edifici
que es va desallotjar són els
baixos. 

L’espai estava ocupat des
del passat mes de gener pels in-
tegrants dels moviments so-
cials de Ca la Trava i Ka la Cas-
tanya, dues cases okupades que
van ser desallotjades el 2018 i el

2019. Després del desallotja-
ment, fet sense incidents, la
policia va entregar el local dels

baixos a la propietat, que de-
nuncia que al mateix edifici en-
cara hi ha els quatre pisos su-
periors ocupats. 

En declaracions a Betevé,
un dels copropietaris de l’edifi-
ci, Joan Fradera, ha explicat
que han presentat denúncies
per intentar desallotjar tots els

pisos però de moment no ho
han aconseguit. La seva estra-
tègia passa ara per aconseguir-
ho per la via civil.

Per la seva banda, des de Ca
l’Espina han denunciat que els
Mossos van presentar-se “sen-
se ordre judicial a fer un des-
allotjament il·legal”.

Els Mossos, arribant a Ca l’Espina. Foto: Twitter (Ca_lEspina)

Els Mossos desallotgen 
l’espai ocupat de Ca l’Espina 

» Els baixos d’aquest edifici del carrer Astúries estaven ocupats
des del gener per membres de Ca la Trava i Ka la Castanya

La piscina de la Creueta del
Coll, tancada pels nous brots
EQUIPAMENTS4La piscina de la
Creueta del Coll va haver de
tancar les portes el  passat 17 de
juliol a causa de la nova onada de
positius per coronavirus que hi
ha hagut al conjunt de la ciutat.
El Districte ho va ordenar se-
guint el protocol establert.

D’aquesta manera, la piscina
només va estar oberta tres dies,
ja que havia reobert el dimecres
15 de juliol. La reobertura arri-
bava després de dos estius sen-
se haver estat en marxa per les

obres que s’hi feien per arreglar
diferents problemes. Tot i això,
l’obertura va ser polèmica, ja que
diferents usuaris van alertar ha-
ver patit ferides als peus.

Des del Districte es van de-
manar disculpes després de les
queixes i es va explicar que ja
s’havia fet una neteja per mirar
de solucionar aquests proble-
mes. Mentre estigui tancada
se seguirà revisant el paviment
de la piscina per si cal fer-hi al-
guna reforma.

CORONAVIRUS4La Festa Major
de Gràcia d’enguany serà desca-
feïnada a causa de la pandèmia
del coronavirus. L’exemple més
clar d’això és que ja s’ha confir-
mat que enguany no hi haurà
concurs de carrers guarnits, un
dels grans emblemes de la cele-
bració. El motiu és que els veïns
no els han pogut preparar per
culpa del confinament i també
que d’aquesta manera s’evitaran
les aglomeracions. Tot i que no hi
haurà concurs, sí que es podran

veure guarniments simbòlics,
tot i que seran molt més petits
que habitualment.

D’altra banda, el pregó de la
Festa Major servirà per home-
natjar el paper dels sanitaris du-
rant la pandèmia. Hi haurà tres
protagonistes, que seran Xènia
Sist, infermera de l’Hospital Sant
Pau; Maria Teresa Fabregat, in-
fermera del CAP Vila de Gràcia-
Cibeles i Elvira Bisbe, metgessa de
l’Hospital de l’Esperança. Pel que
fa a les activitats, des del Distric-

te han explicat que la festa d’en-
guany serà més veïnal i que no-
més es podrà accedir a les activi-
tats amb cita prèvia. El Festigábal
també cau del cartell.

A causa de totes les limita-
cions es potenciarà el perfil di-
gital de la festa i l’organització
està treballant per tenir un pro-
grama que inclogui projeccions
de documentals i de contingut
històric de la festa i dels seus pro-
tagonistes. El tret de sortida serà
el 14 d’agost amb el pregó.

La piscina només va estar oberta tres dies. Foto: Ajuntament

Una FestaMajor simbòlica

Música | Cinquena edició del DescoNNecta
El concurs de bandes joves impulsat pels Lluïsos i el magazín musical L’Ampli,

arriba a la seva cinquena edició i ho fa amb novetats. L’associació The Indian Run-
ners s’afegeix al projecte per afegir un premi que inclou la perspectiva de gènere. 

La propietat denuncia
que a l’edifici encara 
hi ha quatre pisos 
que estan ocupats
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Entitats del districte demanen un Pla Social per combatre els efectes de la pandèmia

Crit d’alerta de Nou Barris
ECONOMIA/ Nou Barris ha estat, junta-
ment amb Horta-Guinardó, el districte de
la ciutat que més ha acusat els efectes del
coronavirus. Cinc dels seus barris són dels
més afectats del conjunt de Barcelona i
només dos estan per sota de la mitjana de
la ciutat. És per això que la Coordinadora
d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou
Barris ha fet un crit d’alerta a les autoritats
perquè es posin a treballar en un Pla So-
cial específic per al districte. I és que
aquesta plataforma considera que, fins
ara, “s’ha constatat que la salut té més a
veure amb el codi postal que amb el codi
genètic” i “que les rendes baixes, les con-
dicions laborals i d’habitatge i la insufi-
ciència dels serveis públics afecten
negativament la salut”.

En aquest sentit, des de la Coordina-
dora creuen que el districte necessita tenir
“uns serveis socials que garanteixin una
bona atenció a tothom i recursos per co-
brir les velles i noves carències” i, de forma
paral·lela, reclama “mesures per fer front al
problema de l'habitatge”. Les entitats de-
nuncien que “les malalties i les morts són
només una part del drama que s'ha mos-
trat durant el confinament” i que ha tornat
a quedar demostrat que el vell lema rei-
vindicatiu No és pobresa, es injustícia en-
cara és ben vigent al segle XXI.

Igualment, la Coordinadora apunta
que en els moments més durs, Nou Barris
ha respost com ha fet sempre: amb la soli-
daritat veïnal, que considera “la principal
força del districte”. Des del suport indivi-
dual fins a la creació i consolidació de les
Xarxes de Suport Mutu, aquestes iniciati-

ves han servit per “arribar allà on els ser-
veis públics eren insuficients”.

Per tot plegat, les entitats consideren
que cal “actuar per revertir la situació” i exi-
geixen que “tots els centres públics obrin
urgentment i treballin a ple rendiment”. La
Coordinadora considera inadmissible que
durant els mesos d’estiu els Centres d’A-
tenció Primària (CAP) no obrin les seves
portes en l’horari habitual, perquè “la pan-
dèmia no està superada i ha quedat molta
gent sense una atenció sanitària suficient”.

De la mateixa manera,  exigeixen un
pla clar d’obertura d’escoles que tingui en
compte la situació social i familiar dels in-
fants i que requereix una atenció com-

pensatòria del temps perdut i uns serveis
socials que garanteixin una bona atenció
a tothom i recursos per cobrir les velles i
noves carències.

Les reivindicacions de la Coordinadora
acaben denunciant que “hem tornat al
malson de la crisi” i exigint les administra-
cions que “elaborin amb urgència un pla
de xoc contra tots els impactes de la pan-
dèmia”, cosa imprescindible, consideren,
“perquè la injustícia no es perpetuï”.

HABITATGE/La FAVB ha denunciat que en “plena crisi” so-
cial i econòmica causada per la pandèmia del coronavirus
a la ciutat hi hagi pisos buits.

L’entitat recorda que el 2018 l’Ajuntament va presen-
tar un estudi on, tot i que es va demostrar que hi havia
menys pisos buits del que es creia, es reflectia que uns 13.000
habitatges de la ciutat estaven sense ocupar. Des de llavors,
lamenta la FAVB, “el silenci sobre els habitatges buits s’ha
fet norma”, al mateix temps que critica la resposta de les ad-
ministracions per solucionar aquest problema “ha estat gai-
rebé nul·la”. Segons els càlculs de la FAVB, si d’aquests 13.000
pisos, s’hagués pogut canviar la situació de 5.200, s’hauria
“resolt el problema de les famílies a la taula d’emergència”.

“TOTALMENT IMMORAL”
D’altra banda, la FAVB també denuncia el paper que està fent
la patronal dels habitatges turístics, Apartur, a qui acusa de
preferir “tenir pisos buits a què hi visquin ciutadans vulne-
rables”. En paral·lel, acusa Apartur d’haver passat de la pre-
disposició durant l’inici de la pandèmia de destinar 200 pi-
sos a famílies que estaven en pensions a, finalment, no ha-
ver cedit ni un immoble i conclouen que és “totalment im-
moral” que a la ciutat “les administracions no facin res” per
aconseguir que algunes famílies puguin viure en pisos buits.

Denuncien que hi hagi uns 
13.000 pisos buits en plena crisi OCUPACIÓ/La Taula Veïnal Metropolitana (un organisme

format per la FAVB i federacions d’associacions de veïns
de municipis com Montcada i Reixac, Santa Coloma i Ba-
dalona, entre altres) ha denunciat el tancament de les plan-
tes de l’automobilística japonesa Nissan a Catalunya i ha
reclamat “solucions” per als milers de treballadors afectats,
3.000 de forma directe i més de 20.000 de forma indirecta.

De la mateixa manera, l’entitat demana a les admi-
nistracions “un pla industrial de futur no només per al sec-
tor de l'automòbil, que s'ha de transformar també per la
crisi climàtica, sinó també una mirada integral i de llarg
recorregut cap al sector industrial”.

Reclamen solucions per 
als acomiadats de Nissan

Les entitats destaquen
la solidaritat veïnal, 
la principal força del 
districte des de sempre

Foto: ACN
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REIVINDICACIÓ/ La Confederació
de Federacions d’Associacions de
Veïns de Catalunya (CONFAVC)
va convertir-se en l’altaveu dels
veïns per sumar-se a les reivindi-
cacions del Dia de l’Orgull
LGBTIQ+, que es va celebrar el pas-
sat diumenge 28 de juny.

La CONFAVC va voler refer-
mar el seu compromís de conti-
nuar creant projectes de sensi-
bilització i coneixement, promo-
vent la igualtat de drets, seguir
donant visibilitat a les accions que
aquest col·lectiu faci a Catalunya
i continuar rebutjant i censurant
totes les accions que vulnerin els
drets o que oprimeixin aquest
moviment.

Les entitats veïnals
s’afegeixen
al Dia de l’Orgull

SALUT/ La FAVB ha volgut sumar-se a les
reivindicacions del personal sanitari i ha
publicat un comunicat dirigit a la Genera-
litat, l’Ajuntament i el Consorci Sanitari de
Barcelona, amb una sèrie de reclamacions
i millores necessàries per als Centres d’A-
tenció Primària (CAP) de la ciutat.

La federació considera que encara avui
hi ha “una situació insostenible” en molts
dels centres de la ciutat, alguns dels quals
esperen un canvi de lloc per tenir unes ins-
tal·lacions dignes on poder atendre els pa-
cients. La FAVB assegura estar indignada
per “la deixadesa de les administracions en
proporcionar i cobrir les necessitats bàsi-
ques de la població” i perquè aquestes
només reaccionen quan veuen que veïns i
personal sanitari es mobilitzen.

Per tot plegat exigeixen solucions pro-
visionals immediates per a aquells centres
en condicions més precàries i planificació
urgent d’espais definitius; que s’informi de
forma exhaustiva de quins i quants espais
físics hi ha a la ciutat per prestar aquests
serveis; que hi hagi un control fiable del
personal (metges/ses, infermers/es, perso-
nal administratiu,...) en cada centre; que els
CAP tinguin pressupost, material i equip
per poder treballar dignament; que es tor-
nin a posar en marxa les visites presencials,
les proves i exploracions que es van inte-
rrompre durant la pandèmia i que es posin
en marxa processos de gestió compartida
entre professionals i veïns, per tal de saber
quines són les necessitats que presenta
cada barri o cada zona.

Els professionals de la salut exigeixen
millores per a l’Atenció Primària

TECNOLOGIA/ Prop de mig cen-
tenar de persones van concen-
trar-se a la plaça de Catalunya el
passat 24 de juny, dia de Sant
Joan, per protestar contra la fu-
tura implantació de la xarxa 5G. 

Convocats per la FAVB i Eco-
logistes en Acció, van demanar
que es postposi l’arribada d’a-
questa tecnologia fins que es
puguin assegurar garanties i un
control rigorós. Les entitats tam-
bé denuncien que amb el 5G hi
ha un augment de les emissions
i de la contaminació electro-
magnètica, que afecten espe-
cialment les persones electro-
sensibles, i que suposa un risc per
a la salut pública.

Una cinquantena
de veïns protesten
contra el 5G

SERVEIS/ Des del passat dime-
cres 1, la seu de la FAVB (al nú-
mero 8 del carrer Obradors, al dis-
tricte de Ciutat Vella) ha recupe-
rat els seus horaris habituals d’a-
tenció a veïns i entitats.

Així, de dilluns a dijous esta-
rà obert entre les 10 del matí i les
2 del migdia i les tres i les set de
la tarda, mentre que els divendres
només ho estarà de 10 a 2. La
FAVB també ha anunciat que
durant tot el mes d’agost el local
romandrà tancat per vacances.

En cas de voler reservar una
de les sales per celebrar reu-
nions, cal escriure un correu elec-
trònic a favb@favb.cat o bé trucar
al 93 412 76 00.

La seu de la FAVB
recupera els seus
horaris habituals

El Pacte per Barcelona 
rep crítiques veïnals i empresarials

SOCIETAT/Diferents entitats so-
cials, veïnals i ecologistes, entre
les quals hi ha la FAVB, han mos-
trat el seu rebuig al document
final del Pacte per Barcelona, el
full de ruta que ha de servir per
traçar les línies mestres de la sor-
tida de la crisi provocada pel co-
ronavirus, perquè consideren
que és “buit, sense concreció i no
planteja canvis estructurals prio-
ritaris que la ciutat necessita
abordar de manera urgent”.

Les entitats han decidit no ra-
tificar el document, tot i que dei-

xen clar que seguiran treballant i
mantenint un “diàleg crític” amb

el govern municipal i totes les for-
ces polítiques. En un comunicat

fet públic dimarts 21 de juliol al
matí lamentaven que es manté
“la narrativa de les últimes dèca-
des sobre el model d’èxit econò-
mic vinculat a grans capitals
financers i multinacionals” i asse-
guraven que hi ha hagut “més
cuina entre els grups polítics que
diàleg real amb els participants”.

FOMENT ES RETIRA
Qui també ha fet evident el seu
desacord amb el Pacte per Bar-
celona, en aquest cas per motius
diferents, és Foment del Treball.

L’entitat ha anunciat que es retira
de l’acord i ha criticat l’alcaldessa
Ada Colau perquè “nega el dià-
leg” i perquè les seves polítiques
“perjudiquen bona part dels sec-
tors de la ciutat”. Segons l’orga-
nització que presideix Josep
Sánchez Llibre, “la primera obli-
gació de l’alcaldessa és governar
escoltant els sectors que gene-
ren activitat i ocupació”. 

L’acte de presentació del
Pacte per Barcelona es va fer di-
marts 21 de juliol a la tarda al
Saló de Cent de l’Ajuntament.

“El Pacte és buit,
sense concreció
i no planteja canvis
estructurals”
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Mercat de l’Abaceria | Continuen les obres
Les obres per retirar tot l’amiant del Mercat de l’Abaceria es van posar en marxa el 20 de
juliol després que les setmanes abans es muntessin la bastida i els plàstics de la bombo-
lla –el sistema per treure l’amiant amb seguretat– per poder fer bé tota aquesta tasca. 

FACTURACIÓ4El Gremi de Res-
tauració de Barcelona i Barcelo-
na Oberta han denunciat que en
dos dies han patit una caiguda
d’un 70% de la facturació i que
s’han anul·lat reserves. Les enti-
tats ho atribueixen a l’impacte
negatiu que creuen que genera
en l’opinió pública “el missatge
que Barcelona no és una ciutat
segura” a causa de l’augment de
positius de coronavirus.

En paral·lel, des del Gremi
de Restauració i Barcelona
Oberta exigeixen que se san-
cionin els incompliments de
les normatives sanitàries i de
distanciament i que es facin

testos massius per “evitar un
nou confinament que provo-
caria el tancament del 60% dels

negocis i la pèrdua de molts
llocs de feina”. “No podem to-
lerar que tot i haver fet els deu-
res, siguem els més castigats”,
afegeixen.

REUNIÓ URGENT
Des d’aquests sectors econò-
mics no descarten reclamar

danys patrimonials a les ad-
ministracions i reclamen una
reunió urgent amb el conseller
d’Interior, Miquel Buch, i amb
la consellera de Salut, Alba Ver-
gés, per demanar-los que les de-
cisions es prenguin tenint en
compte els danys econòmics
que poden provocar.

Roger Pallarols és el president del Gremi de Restauració. Foto: ACN

El comerç i la restauració
denuncien caigudes del 70%

Crítiques al “missatge
que Barcelona no és
una ciutat segura” pels
rebrots del coronavirus

El comerç gracienc estrenarà
un web unitari a l’agost

DIGITALITZACIÓ4El mes que
ve el comerç gracienc estrenarà
un nou web i una aplicació, que
rebrà el nom de ‘Gràcia Comerç’.

La idea ha sorgit de l’eix co-
mercial Unió de Botiguers Tra-
vessera-Casc Antic però estarà
oberta al comerç de tot el dis-
tricte, tant als altres eixos, a les
botigues, als mercats però tam-
bé als cinemes i altres espais cul-
turals. La web app començarà a
funcionar com un directori però
l’objectiu és que evolucioni i es
transformi en un ‘marketpla-
ce’. De moment hi haurà enlla-

ços per tal que els clients puguin
conèixer tota l’oferta comercial
gracienca i hi haurà la possibili-
tat de contactar amb les botigues
a través de Whatsapp, Insta-
gram, telèfon o, fins i tot, vide-
oconferència. 

Des de la Unió de Botiguers
Travessera-Casc Antic expliquen
que l’objectiu és eliminar inter-
mediaris i que l’enviament de
productes estigui garantit i no-
més tingui un cost de tres o
quatre euros. El dissenyador del
web és en Francesc Ribot (Me-
nage Design 1870).

El comerç gracienc estrenarà un web i una app. Foto: Arxiu
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Equipaments | Pas enrere: clubs i gimnasos han de tornar a tancar
Des del passat dilluns 20, per ordres de la Generalitat, les instal·lacions esportives i els gimnasos del
districte, la ciutat i la primera corona de l’àrea metropolitana han hagut de tancar de nou. Això, en 
el cas de Gràcia, afecta clubs com els Lluïsos, el Vedruna, el Gràcia FSC i el Gràcia GC, entre altres.

Un excel·lent Europa va caure a
la semifinal del play-off exprés
contra el Terrassa (1-0) diumen-
ge passat a Badalona en un par-
tit en el qual els de David Vila-
joana van meréixer més però
van pagar cara la manca d’encert. 

Els escapulats afrontaven el
matx sabent que només el triomf
els classificava per a la final (ja
que les normes del play-off dic-
taven que en cas d’empat passa-
va de ronda l’equip amb millor
classificació) i van demostrar
una ambició enorme des del xiu-
let inicial. De fet, la localització de
la pilota en el tram inicial del
matx va estar gairebé en tot mo-
ment en terreny vallesà i l’Euro-
pa va picar quatre córners en els
primers sis minuts.

L’equip veuria com el Ter-
rassa recuperaria terreny amb el

transcurs dels minuts, però l’o-
casió més clara del primer temps
també va ser escapulada; un xut
creuat de Joel Jorquera, després
d’una falta servida mentre la de-
fensa vallesana estava prepa-
rant-se, va haver de ser salvat so-
bre la línia, ja que el porter Jose
Ortega no hauria pogut fer res per
aturar la rematada.

Però després del descans, en
el minut 2 del segon temps, l’Eu-
ropa encaixaria l’únic gol del
partit i de l’eliminatòria. Un cór-
ner servit des de la banda es-
querra de l’atac del Terrassa va
trobar, enmig d’un exèrcit de
cossos, el cap de Sergi Arranz.
Marc Priego no podria fer res per
aturar la pentinada del punta de
Figueres. El guió del partit, doncs,
havia canviat totalment, ja que els
de Vilajoana necessitaven dos
gols i no encaixar-ne cap més.

Menys d’un quart d’hora des-
prés, els escapulats tindrien la mi-
llor ocasió per empatar; David Ji-
ménez va centrar des de l’ex-

trem dret, Joel Jorquera no va re-
matar per poc i la pilota va tornar
a Jiménez, qui va assistir Jordi
Cano, tot sol al segon pal. La re-
matada del davanter, creuada i en
semierrada, va sortir fregant el
pas de la porteria vermella.

La recta final del partit seria
un atac constant de l’Europa que,
amb més o menys encert, acaba-
ria estavellant-se contra la cada

cop més poblada, ordenada i re-
plegada defensa terrassenca. L’as-
cens a la categoria de bronze del
futbol espanyol, doncs, haurà
d’esperar com a mínim un curs.

HORITZÓ 2021
Per altra banda, després del par-
tit, el president Víctor Martínez va
confirmar a Betevéque la seva in-
tenció és presentar-se a la re-

elecció en els comicis que se ce-
lebraran l’any que ve.

D’aquesta manera, els socis de
l’Europa tindran, com a mínim,
dues opcions a l’hora de passar
per les urnes, ja que des del pas-
sat mes de maig es coneix la pre-
candidatura de David Prats, qui
ja ha presentat alguns dels noms
que l’acompanyaran, com el de
l’exfutbolista Javi Sánchez.

Adeu ambel capben alt
» L’Europa competeix però perd contra el Terrassa (1-0) i queda fora de la final del ‘play-off’ d’ascens
» Comença la cursa electoral 2021: Martínez es presentarà a la reelecció i Prats perfila el seu projecte

Els escapulats van meréixer més, però ja han de pensar en el curs que ve. Fotos: Àngel Garreta / CEE

Pau Arriaga
GRÀCIA
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al tram de carrer més petit de Barcelona
La concentració més gran de comerç

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers
Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers

Unió de Botiguers Travessera de Gràcia - Casc Antic // Butlletí nº 54

Una eina molt necessària

La ‘web app’, a punt
Ja us podem confirmar que el mes que ve es posarà en
marxa la web app Gràcia Comerç. Abans d’explicar res més,
volem donar les gràcies a Francesc Ribot, de Menage De-
sign 1870, pel disseny gràfic de la campanya.

Com vam avançar el mes passat, l’aplicació l’hem im-
pulsat nosaltres però estarà oberta al comerç de tot el dis-
tricte. Botigues, eixos, mercats... però també cinemes i
agents de la cultura. Creiem que una eina així era necessà-
ria i ara, per fi, pot veure la llum.

L’aplicació començarà com un directori, però la nostra
intenció és que evolucioni a marketplace. D’entrada, a la
web app hi haurà enllaços perquè els clients accedeixin di-
rectament al que ofereixen els comerciants, sigui via What-
sApp, Instagram o el número de telèfon. Fins i tot serà
possible parlar per videoconferència! El que volem, i ho
hem aconseguit, és eliminar els intermediaris. L’enviament
dels productes que els clients comprin també és quelcom
que està assegurat i costarà entre 3 i 4 euros.

Es tracta, en definitiva, d’una eina feta per comerciants
i per a comerciants i clients mitjançant la qual volem donar
resposta i estar preparats per a qualsevol escenari que
pugui plantejar-se en el futur, immediat i més llunyà.
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Han passat gairebé quaranta anys des
que va morir, però Mercè Rodoreda con-
tinua ben viva gràcies a la seva obra, que
no passa de moda i que continua fasci-
nant tothom qui la llegeix. A El somni blau,
publicat per l’Institut d’Estudis Catalans,
Eva Comas s’endinsa en l’univers oníric
d’una de les veus més importants de la
literatura catalana contemporània.

Llibres

El somni blau
Eva Comas Arnal

Roger Pelàez és humorista, cantant i
pintor, entre moltes altres coses. Feia anys
que estava esperant aquest moment, el
moment “en què els idiotes dominen el
món, perquè ell és molt idiota i té per se-
gur que, amb una mica de sort, un tros
o altre de món li tocarà”. Mandonguilles
de feixista promet 57 minuts de bogeria.

A l’Antic Teatre de Barcelona.

Teatre

Mandonguilles de feixista
Roger Pelàez

La cantant britànica Ellie Goulding aca-
ba de publicar el seu quart àlbum d’es-
tudi, Brightest Blue, que està format per
una primera part homònima, amb tret-
ze cançons, i per una segona part titula-
da EG.0, amb cinc cançons més inter-
pretades en col·laboració amb altres ar-
tistes. El single principal, Slow Grenade, ja
acumula milions de reproduccions.

Música

“Què passaria amb el planeta i amb la
nostra societat si el Sistema col·lapsés
demà?” Aquest és el plantejament de L’ef-
fondrement (El col·lapse), la sèrie de vuit
episodis filmats en pla seqüència que ja
és, per a molts, la sèrie de l’estiu. Veure-
la és una experiència angoixant, encara
més després d’haver viscut una pandè-
mia global, però és l’actual èxit de Filmin.

Pelis i sèries

El col·lapse
J. Bernard, G. Desjardins i B. Ughetto

Brightest Blue
Ellie Goulding

Terrats en Cultura
L’associació cultural Coincidències no pensa fallar a la

seva cita d’estiu: el festival Terrats en Cultura. Aquest
any, el cicle arrencarà el 6 d’agost i oferirà propostes va-

riades fins al mes d’octubre. Com sempre, la iniciativa ha
programat desenes d’actes tant a Barcelona com a

l’Hospitalet de Llobregat, tot i que aquest cop caldrà es-
tar pendent de l’evolució de la situació sanitària i creuar
els dits perquè no s’hagi de suspendre res. Així, si tot va

bé, els espectacles de teatre, dansa i música ocuparan
espais singulars de les dues principals ciutats catalanes.  

La victòria en un concurs de joves
talents celebrat a l’Hospitalet de

Llobregat va marcar l’inici de la ca-
rrera musical de Sidonie, un grup de
pop-rock barceloní format per Marc

Ros, Jesús Senra i Axel Pi. Han pas-
sat més de vint anys i nou àlbums

des d’aquell moment, però la banda
ha demostrat que encara pot sor-

prendre el seu públic. Després d’ha-
ver fet dos discos en anglès i tota la

resta en castellà, Sidonie ha publi-
cat aquest juliol la seva primera

cançó en català: Portlligat. És el se-
gon single del desè àlbum del grup,

El regreso de Abba, que s’estrenarà
cap a la tardor i que comparteix tí-

tol amb el primer llibre de Ros, que
va veure la llum el mes de març.

S I D O N I EQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup amb 20 anys de trajectòria 
Tenen nou discos publicats i aquest any en seran deu

Famosos

Publicar la seva primera cançó en català
‘Portlligat’ forma part del nou àlbum que arribarà a la tardor

Sorpresa positiva
El tema ha agradat sobretot pel “bon rotllo” que transmet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Fairy Tail
Un videojoc de rol basat en un manga original de Hiro Mashima que combina di-

versió i emotivitat a parts iguals. Així és Fairy Tail, disponible per a PS4, PC i Switch.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

HÀBITAT

El més recomanable davant la presència de mosquits és portar 
roba clara i, en la mesura del possible, que cobreixi tot el cos

MOSQUITERES

ROBA

REPEL·LENTS

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

i SALUT

Vacances, sol, platja, oci... L’estiu té moltes coses bones,
però, com tot, també té la seva part negativa. Amb l’arri-
bada de la calor, ens toca conviure amb uns companys

força molestos: els mosquits. La seva presència és inevitable,
però sí que hi ha maneres de prevenir-ne les picades.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) recomana portar
roba clara i que cobreixi bé el cos. Com que sovint això últim
no és compatible amb les altes temperatures, cal tenir en
compte altres mecanismes de prevenció. Els ous i les larves
de la majoria d’espècies de mosquits, com el mosquit tigre,
viuen en zones d’aigua estancada properes a la presència hu-
mana. S’han d’evitar aquests espais i, si es detecten acumula-
cions d’aigua a casa, s’han d’eliminar. Una altra manera d’a-
conseguir que els mosquits no ens entrin a casa és instal·lar
tela mosquitera a finestres, portes i altres obertures.

D’altra banda, per tal que aquestes criatures no se’ns acos-
tin, podem fer servir repel·lents. N’hi ha de molts tipus: solu-
cions, locions, cremes, gels, esprais i, fins i tot, polseres. Tam-
bé és útil col·locar a prop nostre plantes aromàtiques, com ci-
tronella, alfàbrega, espígol o romaní.

Prevenir les picades de mosquit

Els mosquits acostumen a proliferar en zones d’aigua 
estancada properes a la presència humana: si pots, evita-les

Les claus

Instal·lar tela mosquitera a finestres, portes i altres 
obertures evitarà que els mosquits entrin a casa

Ens podem aplicar cremes, gels i altres, però també va bé
col·locar a prop plantes aromàtiques, com la citronella
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