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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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La lupa

per Cristina Badia (Nova Eucària)

Què n’hem après?

El 14 de juliol va fer quatre mesos que el
meu gran amic, l’Emilio, va morir a cau-
sa de la Covid-19. Va ser el mateix dia que
es va decretar l’estat d’alarma, quan
aquesta malaltia començava a fer estralls.
No cal dir que aquesta pèrdua va repre-
sentar un cop inesperat i un xoc per a la
família i amics. Ens havien dit que el vi-
rus era perillós per a un determinat
col·lectiu de “risc” en el qual l’Emilio no s’hi
trobava. Sia com sigui, el resultat d’aquesta
pandèmia és que tenim una part de la so-
cietat trencada, no només de dolor per la
pèrdua d’éssers estimats, sinó també per
les seqüeles que ha deixat –o, millor dit,
deixa– un virus intel·ligent del qual encara
ens queda molt per conèixer. 

Tot va començar el dia que
vas marxar, estimat amic. No
sabíem què venia i encara no
sabem fins quan durarà tot
això, ja que, en arribar l’espe-
rada fase 3 de la desescalada,
tothom es va mostrar content,
relaxat, alegre... s’havia d’ac-
tivar l’economia. Què està passant ara?
Doncs que comencem a tenir un escena-
ri de brots i rebrots, però no deixo de pen-
sar en la motxilla de morts que portem a
l’esquena. Rere les xifres hi ha persones,
famílies, vides. Ho tenim present, això?

Però tenim una altra “pandèmia” que
també ens afecta globalment, l’escalfa-
ment del nostre estimat planeta, de con-
seqüències terrorífiques i amb el qual ja
fem tard. Amb la crisi de la Covid-19, la
natura ens va donar una lliçó de la manera
com es podia regenerar, el planeta va te-
nir un respir i, torno a insistir, quant n’hem
reflexionat, sobre això? Quant n’han re-

flexionat els governs de l’anomenat “pri-
mer món”? És cert que alguns dels països
que conformen aquest grup han desen-
volupat unes agendes i una sèrie de com-
promisos al respecte (acord de París, el
pacte verd europeu, cimeres climàti-
ques...), perquè són ells, els que tenen més
recursos, els que han de donar exemple
de solidaritat amb la resta i han de fo-
mentar models de producció sosteni-
bles que ajudin a preservar els nostres eco-
sistemes i la biodiversitat. Si no, al pas que
anem, no hi haurà moltes més genera-
cions humanes futures. 

El planeta està malalt i aquí no hi hau-
rà vacuna que ho pugui aturar, de res ser-
virà quedar-nos un mes o dos a casa. En-

tre tots hem de fer mans i mànigues per
sanar-lo. A més a més, ara ja sabem que
moltes de les malalties que patim prove-
nen de la degradació ambiental i que, si
seguim així, destruint la biodiversitat, el
risc que apareguin noves malalties infec-
ciones serà cada cop més probable. Per
tant, el canvi climàtic també té efectes so-
bre la nostra salut. Repeteixo: ja en re-
flexionem suficientment, sobre això?

En diverses ocasions he sentit dir a ex-
perts/tes que la pandèmia ens havia de
servir per aprendre a tenir formes alter-
natives de fer les coses, parlant d’inicia-
tives a favor del medi ambient, a una ex-

plotació sostenible del medi natural... i jo
em pregunto: això ha estat així? Em pre-
ocupa que després d’haver viscut una cri-
si sanitària mundial i de veure com mi-
lers d’éssers humans han perdut (i per-
den) la vida a causa de la Covid-19, en-
cara estem presenciant imatges on la in-
consciència, l’egoisme i la manca de so-
lidaritat de la nostra societat del “primer
món” prevalen. Els interessos individu-
als són el primer i la resta es veu des de
la llunyania, sempre en tercera persona.

Aquest fet em provoca pessimisme. Si
no aprenem a pensar en el bé col·lectiu,
si no deixem de consumir innecessària-
ment, de tenir més empatia vers els altres
(i no parlo només d’éssers humans), si no

deixem de ser tan egocèn-
trics, si no tenim una visió
global del que està passant i
si no reflexionem, a banda
d’esdevenir una societat tite-
lla i fàcilment manipulable
per les elits econòmiques i po-
lítiques, entrarem en una

fase on el compte enrere serà irreversi-
ble. El progrés ha d’estar vinculat a una
societat que valori com s’està explotant
el medi natural i les conseqüències d’ai-
xò; el progrés ha d’anar de la mà d’una so-
cietat lletrada i valenta, activa, que no ca-
lli, que es manifesti, que reflexioni, per-
què el planeta ens necessita i nosaltres a
ell. És una relació de reciprocitat i està a
les nostres mans salvar-lo.

Sé que, amb l’Emilio, aquest hauria es-
tat tema per a una de les nostres llargu-
es converses, i li dedico perquè va marxar
massa aviat, molt ràpid, i perquè sempre
estarà present a la meva vida. Ell ja ho sap.

El progrés ha d’estar vinculat a una societat
que valori com s’està explotant el medi 

natural i les conseqüències d’això

La meva parella i jo
hem donat positiu per

Covid-19. Hem avisat els
familiars i amics amb els qui hem estat
els darrers dies. Són ells els qui s’han
aïllat i han trucat al seu CAP perquè els
fessin les proves. Ningú ens ha pre-
guntat pels nostres contactes ni ha fet
cap rastreig.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pegasus també va ser
el sistema digital d’es-

pionatge israelià amb
què l’Aràbia Saudita de Bin Salman
hauria seguit les converses del perio-
dista crític Jamal Khashoggi amb altres
companys i activistes. Després, va ser
assassinat dins del consolat saudita a
Istanbul.

@txellfeixas

Trágica noticia: asesi-
nada una mujer a ma-

nos de su pareja y en
presencia de su hijo en el barrio del Ra-
val de Barcelona. La violencia de gé-
nero nos sacude de nuevo. Urge seguir
trabajando en medidas de prevención
para poner fin a esta cruda realidad.
#NiUnaMenos.

Juan Carlos I metió pre-
suntamente en España

dinero de Suiza en fajos
de billetes burlando los controles del
aeropuerto de Barajas: el supuesto
testaferro le traía remesas de hasta
300.000 euros en negro en vuelos re-
gulares desde Ginebra a la Zarzuela du-
rante años.

@JesusCintora@mirietus

Els semàfors

Stop Tanatori
La plataforma Stop Tanatori no es ren-
deix i ha convocat per a avui una mani-
festació per rebutjar el projecte que pre-

veu l’obertura d’un tanatori a l’antic
Happy Parc. El projecte va superar ahir

un nou tràmit a la comissió d’Urbanisme. 
pàgina 6

Generalitat
L’augment de casos de coronavirus al

districte i al conjunt de la ciutat arriba en
un moment on els professionals sanitaris
han demanat a la Generalitat que es ne-
cessiten molts més rastrejadors per fer

un seguiment eficient per evitar rebrots. 
pàgina 6

CG Barcelona
La setmana passada el club va anunciar
que ha rebut la confirmació per part de
la Federació Espanyola que seguirà a

Tercera Divisió. Des de fa uns dies ja ha
pogut tornar a entrenar i a principis de

setembre farà noves proves de nivell. 
pàgina 13

@MariaEugeniaGay
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Safata d’entrada

El dia 17 de juliol, el rei Felip VI i el
seu seguici visitaran Catalunya, re-
gió d’Espanya, per fer-se unes fo-
tos i ser aclamats per uns quants
dels bons espanyols amb bande-
retes. Serà rebut per la plèiade de
llepaculs de sempre que aniran a
retre-li homenatge. Es diu que
anirà a Barcelona i al museu Dalí
de Figueres. Els republicans cata-
lans, siguin o no independentistes,
que de tot hi ha a la vinya del Se-
nyor, tenim l’ocasió de mostrar-li
el nostre rebuig i repulsa. Com es
pot fer? Penjant rètols als balcons
que diguin “Fora el Borbó” i “Visca
la República” o posant llaços ne-
gres, perquè acostar-se allà on vagi
serà molt difícil. Esperem que el
president Torra no vagi a fer-li la
gara-gara, ni els alcaldes, cosa que
en el cas de la senyora Colau serà
difícil. Els que no faltaran a la tro-
bada seran la senyora Cunillera,
delegada del govern d’Espanya, ni
Iceta, Carrizosa, Valls i Fernán-
dez. Tampoc els alts comanda-
ments d’exèrcit, Guàrdia Civil i Po-
licia Nacional, en Josep Sánchez
Llibre en representació de Foment
del Treball i algun altre pocapena
que vulgui aparèixer a les fotos. 

Tenim memòria, i el discurs
de Felip VI del dia 3 d’octubre de
2017, avalant la brutal actuació de
les forces de repressió, adduint la
sagrada unitat d’Espanya, no l’o-
blidarem mai, com també que és
l’hereu del rei Joan Carles I, im-
posat pel dictador Francisco
Franco. Tot plegat, amb un em-
bolcall de corrupteles i amb una
forta fetor de resclosit i podridura.
Tot ja és passat, tot ja és d’altres
temps, estem en ple segle XXI i no
hem de suportar aquesta parafer-
nàlia monàrquica i espanyolista.

Que ve el rei!
per Jordi Lleal 

El descalabro de Podemos
per Mani Martínez

Las coaliciones de Podemos pa-
san de 14 escaños en Galicia a
ninguno. En Euskadi, de 10 a 6.
Y esperad a las elecciones cata-
lanas. No es una derrota menor,
es un descalabro.

Dirán que somos naciona-
listas y que es por eso. Pero en las
elecciones generales de 2016, la
izquierda solamente ganó en
Cataluña y País Vasco.

Podemos fue el partido más
votado únicamente en todo el
País Vasco, Tarragona y Bar-
celona (en Lleida y Girona ganó
ERC), ¡de todo el Estado! ¿Qué
ha hecho Podemos con ese ca-
pital?

Muchos llevamos años vati-
cinando el fracaso de Podemos
como fuerza de cambio por dos
motivos:

Primero, porque como iz-
quierda españolista se ha nega-
do a entender la realidad de lo
que nos está ocurriendo a las
otras naciones. Negándonos
apoyo institucional y mirando
para otro lado cuando el estado
español nos está pasando por en-
cima como una apisonadora,
en País Vasco o en Cataluña por
haber suspendido la DUI para
encontrar un diálogo. Llamán-
donos “nacionalismos periféri-
cos” (Garzón), “violentos” (Ec-
henique), diciendo que las y los
presos políticos “les pillan lejos”
(Errejón), que sí fueran catala-
nes no votarían el 1-O (Iglesias)
y pasando de puntillas por todos

los abusos e injusticia del en-
emigo que estamos sufriendo.

Y segundo (aunque está ab-
solutamente relacionado) por-
que ha entrado a formar parte
del Sistema desde el reformismo
y, consecuentemente:

- Ha votado contra investigar
al Rey dos veces

- Ha votado contra publicar
la hoja de un torturador

- Ha dudado si investigar el
terrorismo de Estado (GAL)

- Ha callado ante la Ley
Mordaza

- Ha callado ante la Reforma
laboral

La excusa es que su plan teó-
rico es cambiar las cosas desde
dentro: el Reformismo.

Pero la realidad que cono-
cemos desde las otras naciones
no castellanas del estado espa-
ñol es que eso es imposible si se
defiende la legitimidad de la es-
pañolidad hegemónica sobre el
conjunto de los pueblos del Es-
tado y se les niega su voluntad.

No puedes hacer tu pre-
tendida reforma en España sin
aceptar que existe una repre-
sión brutal ejercida desde Ma-
drid contra un tercio de la po-
blación a través de cárcel, exilio,
deportaciones, montajes poli-
ciales, ahogo de competencias
y dinero y cientos de acusacio-
nes a funcionarios, alcaldes y
ciudadanos para evitar que la
gente vote... y luego pretender
que esa gente te vote a ti. 

Les millors
perles

Un home mossega una gavina després que aquesta li intentés
robar la seva hamburguesa del McDonald’s. Aquest veí de
Plymouth (Regne Unit) va ser traslladat a l’hospital i poste-

riorment detingut. Davant les autoritats, el jove de 26 anys va con-
fessar que s’havia drogat. Qui ho havia de dir...

Fer “vaga de naixements” per reduir la contaminació i prote-
gir el medi ambient. El concepte, que ha estat motiu de
mofa a les xarxes, ha sorgit al Regne Unit i ja s’hi han sumat

dones de la resta del món amb l’objectiu de disminuir les emis-
sions de CO2. Tampoc té cap misteri: es tracta de no tenir fills.

Nou immigrants i setanta persones. Aquesta bestiesa deia un
gràfic que va sortir en pantalla durant l’informatiu d’Antena 3
mentre explicaven un brot de coronavirus a Múrcia. La cade-

na es va disculpar dient que es tractava d’un “error gràfic” i lamenta-
va que fos “tan desafortunat”, una excusa que ha estat insuficient.

Un incendi en un domicili d’Alacant ha deixat dues perso-
nes ferides i ha requerit la intervenció del cos de bom-
bers. L’origen del foc: la bateria d’un patinet elèctric que

ha explotat de matinada, mentre la família dormia, deixant en
flames tota la casa. 

Milionaris per la humanitat. Així es fan dir 83 milionaris que
han signat una petició per demanar als governs que apu-
gin els impostos de forma permanent a les grans fortunes.

Entre els signants hi ha Abigail Disney, descendent de Walt Disney, o
Jerry Greenfield, el cofundador de la marca de gelats Ben & Jerry.

A les xarxes

@criscleme: Celebro que per fi una dona,
la Carme Portaceli, sigui directora del TNC.
Això sí, ha necessitat quaranta anys d’ex-
periència perquè confiessin en ella.  

@andresdiaz0811: A mí no me afecta lo
de Hospitalet. Vivo en Barcelona ciudad y
Hospitalet me queda muy lejos, concreta-
mente a ocho metros.

#L’HospitaletPreocupa

@rafagarridov: Per això jo, de tant en tant,
a les converses de telèfon i els missatges
de WhatsApp, envie “un saludo al señor
agente”. L’educació no ha de faltar mai.

#TorrentEspiat #LaPrimeraDirectora
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Sants-Montjuïc

CORONAVIRUS4Els positius de
coronavirus detectats a Sants-
Montjuïc es van multiplicar per
quatre durant la setmana passa-
da (6-12 de juliol), ja que n’hi va
haver un total de 114, tal com mos-
tren les xifres del Departament de
Salut. La setmana abans, la del 29
de juny al 5 de juliol, els positius
van ser 29.

Sants-Montjuïc, doncs, es con-
verteix en el segon districte de la
ciutat amb un creixement més
gran, en xifres absolutes, de les
persones infectades. El número de
114 casos només és més gran a l’Ei-

xample, on la setmana passada hi
va haver 117 nous positius.

Aquest repunt, com han apun-
tat diferents especialistes, s’ex-
plica en part per l’augment de pro-
ves PCR que s’han fet durant les
últimes setmanes.

MÉS RASTREJADORS
L’augment de casos que hi està ha-
vent a Catalunya ha provocat que
l’alcaldessa Colau hagi dit que els

120 rastrejadors que treballen en
la contenció del coronavirus al
conjunt de Catalunya són insufi-
cients. En una roda de premsa, Co-
lau va afirmar dilluns que ha de-
manat a la consellera Vergés am-
pliar el dispositiu a l’àrea metro-
politana.  “Amb les xifres de Bar-
celona, la nostra preocupació ha
augmentat”, va dir Colau.

Personal mèdic que treballa per combatre la pandèmia. Foto: Francisco Àvia

Es multipliquen per quatre els
casos de coronavirus al districte

» La setmana passada hi va haver 114 positius, mentre que 
entre el 29 de juny i el 5 de juliol la xifra només era de 29

Montjuïc acull un homenatge
a les víctimes del coronavirus

RECORD4Les fonts de Montjuïc
van acollir dijous passat un acte
d’homenatge a totes les víctimes
del coronavirus i també a tots els
professionals que lluiten contra
la pandèmia.

El president de la Generali-
tat, Quim Torra, va ser l’enca-
rregat d’inaugurar l’acte amb un
breu parlament on va afirmar
“que el dolor i les llàgrimes
d’aquests dies ens enforteixin i
que ens menin amb esperança
a un futur millor”. Torra va re-

cordar les víctimes i els seus fa-
miliars i va destacar “l’abnega-
ció i el coratge” dels sanitaris, el
personal d’emergències i els
serveis essencials per haver cui-
dat la ciutadania “posant en
risc la seva salut”.

L’acte, tancat al públic, va in-
cloure diferents projeccions, in-
terpretacions musicals i lectures
de textos. Hi van participar di-
ferents músics i grups, com ara
Jordi Savall, Gemma Humet,
Las Migas o Lax’n’Busto.

EQUIPAMENTS4La plataforma
veïnal Stop Tanatori ha convo-
cat per avui una mobilització per
seguir mostrant el seu rebuig a
l’obertura d’un tanatori a l’edifici
on hi havia el centre lúdic i in-
fantil Happy Parc, al número 76-
78 del carrer dels Comtes de
Bell-lloc.

La protesta arriba després
que ahir el futur tanatori fes un
pas endavant gairebé definitiu
durant la comissió d’Urbanisme
de l’Ajuntament, on el projecte

va passar un nou tràmit amb l’a-
provació del pla urbanístic que
ha de permetre la seva obertura.

Després d’haver hagut d’a-
turar les mobilitzacions a causa
de la pandèmia del coronavirus,
Stop Tanatori vol tornar a mos-
trar el seu rebuig a un projecte
que consideren que tindria un
impacte negatiu per diferents
qüestions. Una d’elles, tal com ja
van denunciar el passat mes de
febrer, és el fet que l’edifici “està
just al costat d’una zona escolar,

amb dues escoles d’ensenya-
ment primari, una llar d’infants,
un institut, una universitat i
una residència d’estudiants”.
També alerten sobre l’impacte
mediambiental per “l’alt volum
de persones en vehicle privat”
que el tanatori atrauria, en un
entorn “que ja està castigat pel
trànsit”. El tanatori, que l’obri-
rà la Funerària San Ricardo,
tindrà quatre sales de vetlla i una
sala de cerimònies amb una cin-
quantena de seients. 

Torra, durant l’acte d’homenatge. Foto: Twitter (@govern)

Nova protesta contra el tanatori

Cotxeres | Debat entre Gonzalo Boye i José Antich
L’Auditori de les Cotxeres de Sants acollirà avui a partir de les set de la

tarda un debat entre l’advocat Gonzalo Boye i el director del diari El Na-
cional, José Antich. Boye presentarà el seu nou llibre ‘Así están las cosas’.

Colau denuncia que
els rastrejadors que 
té la Generalitat són 
del tot insuficients
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Creu Coberta
Creu Coberta ho té tot per a tu
aquest estiu... T’hi sumes?
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Creu Coberta

&
Viu la vida! Vine 
al Poble Espanyol!

https://bit.ly/3eU1dDX 
(només entrada 5€)

https://bit.ly/2A4yuxq 
(entrada + espectacle 7€)

Creu Coberta, el teu eix comercial

Si formes part d’aquest territori i vols apuntar-te al
nostre eix, informa-te’n a www.creucoberta.com i

al correu isabel@creucoberta.com

Assessoria per a comerços, 
tramitació de subvencions i ajudes, suport 

als establiments, activitats de dinamització... 
Ara és l’hora d’associar-se. 

Junts ho farem possible

El Poble Espanyol obre de dijous a diumenge, 
de dia i de nit, ampliant a més les zones de terrasses 
de bars i restaurants, i amb un preu especial d’entrada 
de 5€. Podeu comprar l’entrada amb descompte als 
següents links:
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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

veïns en líniaveïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona



11 | 

líniasants.cat15 de juliol del 2020

veïns en líniaveïns en línia

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.cato bé trucar
al 93 412 76 00.

La seu de la FAVB
recupera els seus
horaris habituals

Les entitats urgeixen a posar fi a la
“dinàmica creixent de desigualtat”

SOCIETAT/ El Consell d’Associa-
cions de Barcelona (CAB), La-
fede.cat-Organitzacions per a la
justícia global i la Federació d’As-
sociacions de Veïnes i Veïns de
Barcelona (FAVB) van demanar, el
passat mes de maig, que el Pacte
per Barcelona s’obrís a la partici-
pació de tots els actors socials i
mediambientals de la ciutat. Ara,
després de gairebé dos mesos de
treballar conjuntament, han pre-
sentat un document que marca
les mesures a aplicar per sortir de
la crisi socioeconòmica derivada
de la pandèmia del coronavirus.

Aquest document ha comptat
amb la col·laboració de més de
vint entitats i federacions, i ja s’ha
fet arribar a la mesa del Pacte per
Barcelona. L’objectiu principal que
es marquen les agrupacions im-
plicades és posar fi a la “dinàmica
creixent de desigualtat i vulnera-
bilitat d’amplis sectors socials”, un
fet que, a més, “dona l’esquena a la
sostenibilitat” de la ciutat, segons
denuncien des de la FAVB.

Per aconseguir aquesta meta,
les entitats tenen clar que “la res-
posta a la crisi no pot ser la ma-
teixa que l’anterior”, originada
l’any 2008, ja que consideren que,
en aquella ocasió, la reacció de les
administracions no va servir per
solucionar des de l’arrel els pro-
blemes plantejats. En aquest sen-
tit, creuen que no es pot tornar a
“repetir l’error” de centrar-se en la
recuperació d’uns sectors econò-
mics determinats a costa de per-
metre que “augmentin les
desigualtats socials, la precarietat
en el treball i, en conseqüència, la

vulnerabilitat de les persones i de
les famílies”.

És per això que, per superar
aquesta nova crisi, asseguren que
cal apostar per “les economies
que valoren la permanència, l’a-
rrelament en el territori, la cura
pel medi ambient i els valors so-
cials”, per davant d’un model que
s’ha demostrat insostenible arran
de la pandèmia. Una situació d’e-
mergència que, tal com assenya-
len les entitats, també ha posat de
manifest “la falta de recursos en
habitatge social, sanitat i educa-
ció”, una mancança que cal rever-
tir “si volem una societat justa”,

afirmen des de la FAVB. En defini-
tiva, recorden que “és intolerable
que aquestes desigualtats socials
colpegin especialment els infants
i les persones més grans”, essent
la tercera edat el col·lectiu que
més ha patit, també, l’impacte de
la Covid-19. 

Sigui com sigui, les entitats
socials valoren positivament la
creació del Pacte per Barcelona,
però creuen que els actors eco-
nòmics que hi participen volen
restablir el sistema d’abans de la
pandèmia, objectiu que han dei-
xat clar que no comparteixen.

“La resposta 
a la crisi no pot ser
la mateixa que 
l’anterior”

veïns en líniaveïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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Comerç

La plaça Catalunya acollirà
gran part dels actes nadalencs
NADAL4La plaça Catalunya
serà l’epicentre nadalenc de
la ciutat, ja que enguany aco-
llirà una part important del
Festival Nadal Barcelona, que
es farà entre el 18 i el 30 de
desembre. Les activitats se-
ran familiars i, en el cas de la
plaça Catalunya, estaran rela-
cionades amb el comerç, la
restauració i amb el fet que la
ciutat tingui la Capitalitat
Mundial de l’Alimentació Sos-
tenible el 2021.

La programació es dividirà
en franges horàries per fer
una divisió en trams d’edat. Al
matí serà el torn del públic in-
fantil i familiar, mentre que al
vespre es programaran la mú-
sica en viu i les arts escèniques.
A la nit hi haurà un únic es-
pectacle de gran format que
ocuparà els tres escenaris que
hi haurà. Aquests escenaris
estaran pensats per ser-ne un
de sol de molt gran que cobri-
rà tot l’espai interior de la pla-
ça. A la part exterior s’hi farà
la Fira de Comerç Solidari.

Així doncs, la plaça Cata-
lunya s’afegirà per primer cop

a la resta d’espais del centre de
la ciutat que s’il·luminaran,
com són la Via Laietana, la pla-
ça Urquinaona, i els carrers
d’Aragó, Balmes, el Paral·lel i
la Gran Via.

D’altra banda, els eixos co-
mercials dels diferents barris
de la ciutat acolliran més d’un
centenar d’activitats amb dife-

rents eixos temàtics, com ara la
cultura, la ciència o l’esport.

Durant la presentació de les
activitats nadalenques, la re-
gidora de Comerç, Montserrat
Ballarín, va explicar que l’ob-
jectiu és que la plaça Catalun-
ya “sigui un espai molt atrac-
tiu culturalment i que pugui di-
namitzar el comerç”. Ballarín
va afegir que es “generaran el
màxim de vincles possibles
amb el teixit comercial”.

Sant Jordi | Cultura i comerç de proximitat
La Fundació Barcelona Comerç dona suport al projecte de Betevé #devorallibres, que
proposa un joc en línia per aquest Sant Jordi de juliol amb l’objectiu  de donar suport 

a la cultura i el comerç de proximitat. El joc fa referència a la Barcelona literària. 

METRO4El president de l’Eix
Comercial de Creu Coberta, Llu-
ís Llanas, ha denunciat en una en-
trevista a Ràdio Hostafrancs que
l’eix no es beneficiarà de les obres
per millorar l’accessibilitat de
les estacions de l’L1 i l’L3 del me-
tro de plaça Espanya. Per tant, no
hi haurà ni ascensor ni escales
mecàniques.

I és que, tal com ha denunciat
Llanas, les obres no inclouen la
reforma de l’accés al metro que hi
ha a davant de l’Hotel Catalonia
Plaza, que és l’accés principal a
l’eix comercial. “No s’ha tingut en

compte el comerç de proximitat
i es beneficia un centre comer-
cial”, afirma Llanas en referència
al centre comercial Arenas.

El president de l’entitat tam-

bé ha lamentat la nul·la infor-
mació que assegura que han re-
but sobre les obres. De fet, diu
que no van conèixer el disseny de
la reforma i el calendari fins al
passat 1 de juliol, en una sessió te-
lemàtica amb el Departament
de Territori i Sostenibilitat. El que
demanaven des de Creu Cober-
ta és que s’eliminés la petita illa

que fa de parada dels busos que
van a l’aeroport i centrar la boca
del metro per tal que quedés en-
carada cap al Carrer de la Creu
Coberta.

Les obres començaran
aquest estiu i duraran quatre
anys. De moment s’ha licitat la
primera fase, que té un cost de
7,9 milions d’euros. 

L’accés al metro que dona a Creu Coberta. Foto: Google Maps

Creu Coberta no es beneficiarà
de les obres de la plaça Espanya

Ballarín diu que 
es volen “generar el
màxim de vincles amb
el teixit comercial”

La sortida que dona 
al carrer Creu Coberta
no tindrà ascensor 
ni escales mecàniques
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La UE Sants espera que la Fede-
ració Espanyola de Futbol
(RFEF) anunciï la configuració i
el calendari del grup 5 de Terce-
ra Divisió de cara al curs 2020-21
per fixar la data del retorn als en-
trenaments. En qualsevol cas,
des de l’entitat blanc-i-verda
apunten a Línia Sants que l’ini-
ci de les sessions a l’Energia està
previst per a principis o mitjans
del mes que ve.

Amb la plantilla tancada (po-
dria haver-hi alguna incorpora-
ció si hi hagués alguna baixa o si
es presentés una oportunitat de
mercat) des de fa prop d’un mes,
el club haurà de tancar els amis-
tosos que els de Tito Lossio ju-
garan abans de començar el curs
2020-21 (cal tenir en compte
que cites com el Torneig d’His-
tòrics, que la UES acostuma a ju-
gar, es va suspendre la setmana
passada), tot i que des del club as-

seguren que no serà complicat
preparar aquests partits.

L’entitat calcula que la tem-
porada podria posar-se en mar-
xa el cap de setmana del 19 i 20
de setembre o el posterior, ja
que les competicions organitza-
des per la Federació Catalana
(FCF) acostumen a començar
entre una i dues setmanes més
tard que les d’àmbit estatal.

SEGUEIX EL CAMPUS
Per altra banda, des de la UES
també valoren positivament el
transcurs del Campus Olímpia.
“Està anant realment bé. La pri-
mera setmana, la de Sant Joan,
sempre és la més fluixa, però en
les posteriors hem tingut 70 ne-
nes i nens, que era el màxim
que podíem per seguretat”, ex-
pliquen des del club.

L’activitat tornarà a l’Energia d’aquí a poques setmanes. Foto: Arxiu

La UE Sants tornarà a la feina 
a principis o mitjans d’agost

Pau Arriaga
SANTS

Ajudes | Volen que Colau comparegui en Comissió extraordinària
Els portaveus dels cinc grups de l’oposició (JuntsxCat, ERC, Cs, PP i Barcelona pel Canvi) van

registrar a principis d’aquest mes una petició perquè l’alcaldessa Ada Colau comparegui en una
Comissió extraordinària per acordar les ajudes per als clubs per superar la crisi de la Covid-19.

El CG Barcelona seguirà a
Tercera Divisió el curs que ve

La setmana passada
el Club Gimnàstic
Barcelona va rebre

la millor notícia possible: la Fe-
deració Espanyola confirmava
la permanència a la Tercera Di-
visió de gimnàstica artística per
a la temporada 2020-21. 

El CGB va destacar el suport
del Club Gimnàstic Lleida en
“una de les temporades més di-
fícils, sobtada a nivell competitiu

nacional” i va dir que ja treballa
en aquest curs que ve.

PROVES D’ACCÉS EL SETEMBRE
L’entitat, doncs, mira cap al futur
i ja ha anunciat que entre els dies
1 i 3 de setembre farà proves d’ac-
cés obertes a totes aquelles nenes
que vulguin començar a practicar
aquest esport. Aquests tryoutses
faran al local que el club té al car-
rer de Carreras i Candi.

Futbol i futsal arrencaran 
els dies 3 i 4 del mes d’octubre
CALENDARI4Des de dilluns de la
setmana passada, tot els clubs de
futbol i futbol sala que compe-
teixen en lligues organitzades
per la Federació Catalana (FCF)
saben que la temporada 2020-21
començarà el primer cap de set-
mana d’octubre. 

Això afecta, per exemple, els
dos principals equips de futbol
sala del districte, el Màgic Sants
i el Barnasants, que podrien tor-
nar a compartir grup en la Divi-

sió d’Honor Catalana, després
que els blanc-i-blaus se salvessin
del descens a Primera Catalana a
causa de l’eliminació d’aquests
per la resolució precipitada de la
temporada 2019-20.

Això no vol dir, però, que to-
tes les lligues arrencaran els
dies 3 i 4 d’aquell mes, sinó que
s’anirà fent de forma esglaona-
da, en funció de si són de futbol
5, 7 o 11, masculines o femenines
i de la seva categoria.
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La pandèmia del coronavirus ha desafiat
el sistema sanitari català, integrat per pro-
fessionals que s’han deixat la pell convi-
vint amb la manca de material i amb unes
xifres esfereïdores. El cap de Societat de
RAC1, Benet Íñigo, ha parlat amb molts
d’ells i ha aplegat els seus testimonis a Es-
sencials. El doctor Bonaventura Clotet ha
escrit el pròleg del llibre.

Llibres

Essencials
Benet Íñigo

Un monòleg que és molt més que un
monòleg. Així és El peliculero, el showde
Víctor Parrado que inclou píndoles mu-
sicals, dosis d’improvisació que fan que
cada funció sigui diferent i, per sobre de
tot, molt de cinema, ja que Parrado es
posa a la pell d’un presentador de la gla-
murosa i elegant Gala dels Oscars.

Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

El peliculero
Víctor Parrado

El terrassenc Pere Traserra, conegut ar-
tísticament com Un tal Pere, acaba de pu-
blicar Un llarg hivern. Aquest nou EP in-
clou cinc cançons en què el cantautor
mostra el seu vessant més introspectiu,
amb Veurem el sol al cel d’Irlanda com a
single principal. Destaca també la cançó
Un passeig per Lovaina, que compta amb
l’exconseller Toni Comín al piano.

Música

A La nova escola, Ventura Durall s’endin-
sa en el programa Escola Nova 21, una ini-
ciativa pionera que proposa replantejar
i actualitzar el sistema educatiu català. Du-
rall aprofita l’exemple d’aquest corrent per
preguntar-se com hauria de ser l’apre-
nentatge en el món actual. Aquest do-
cumental es va estrenar al DocsBarcelo-
na i ara arriba a les sales de cinema.

Pelis i sèries

La nova escola
Ventura Durall

Un llarg hivern
Un tal Pere

Sant Jordi d’estiu
Sant Jordi és un dels dies preferits de l’any de molts cata-
lans i, tot i que la pandèmia del coronavirus va impedir-

ne la celebració el passat 23 d’abril, la Cambra del Llibre i
el Gremi de Floristes es van afanyar a buscar una nova

data: el 23 de juliol. Així, si la situació sanitària ho permet,
aviat tornarem a veure parades de roses i llibres i, fins i

tot, alguns autors signant les seves obres. A Barcelona, hi
haurà només un terç de les parades, s’ubicaran sobretot
en diversos trams del Passeig de Gràcia i les més conco-
rregudes tindran controls d’accés i oferiran gel i guants. 

Júlia i Pau Serrasolsas són dos joves ger-
mans del barri de Sant Andreu de Palo-
mar de Barcelona. L’any 2018, després

d’haver fet els primers passos en el món
de la música amb el grup La Púrria, es

van presentar com a duo sota el nom de
Ginestà amb un disc autoeditat:

Neix. Aquell primer treball va fun-
cionar força bé i, el mes de no-
vembre de 2019, van presentar
el seu segon disc, Ginestà, amb

el qual van guanyar el premi
Enderrock per votació popular
a millor disc de cançó d’autor

de l’any. Aquest juliol han publi-
cat una nova cançó, Molts estius

queden per viure, una crida a
l’optimisme després d’uns me-

sos molt durs per a tothom.

G I N E S T À

SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup de música emergent
‘Estimar-te com la terra’, el seu tema més escoltat

Famosos

Publicar una cançó i un videoclip
Es tracta del single ‘Molts estius queden per viure’

Bona acollida
Com de costum, han triomfat entre el públic més jove 

QUÈ HAN FET?

No t’ho perdis

| Ghost of Tsushima
Acció, història i aventura són els ingredients principals de Ghost of Tsushima, el nou 

videojoc que han fet els creadors de la saga inFamous. Diponible per a Play Station 4.

QUI SÓN?
La fitxa
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E S T I L S  D E  V I D A
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NO LLENÇAR...

Només es poden fer servir les barbacoes d’obra 
que tenen mataguspires i sistema de tancament

DEIXALLES

BARBACOES

EN CAS DE FOC

i OCI

Ara que ja hem descartat fer grans viatges lluny de casa
durant aquestes vacances d’estiu, els racons que tenim
a la vora es preparen per rebre més visites que mai. Re-

descobrir les muntanyes, boscos i parcs naturals de casa nos-
tra és un dels plans que més ve de gust fer després d’haver
viscut un confinament. Però l’afluència de gent, sumada a les
altes temperatures, pot fer augmentar el risc d’incendis.

Per protegir l’entorn natural (i a nosaltres mateixos), la Ge-
neralitat proposa diversos consells preventius a tenir en
compte a l’hora de fer una excursió. En primer lloc, cal recor-
dar que llençar burilles enceses o llumins mentre caminem o
conduïm és molt perillós, com també llençar coets, petards o
focs artificials. Pel que fa a les barbacoes, només es poden fer
servir si són d’obra i tenen mataguspires i un sistema de tan-
cament. Abans de marxar, hem de recollir totes les escombra-
ries i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada.

D’altra banda, en cas que un incendi ens sorprengui a
camp obert, ens n’hem d’allunyar en direcció contrària al vent
i, si podem, mullar un mocador i tapar-nos la cara per evitar el
fum. No ens hem de refugiar en pous ni en coves. 

Gaudir sense posar la natura en risc

Burilles enceses, llumins, coets, petards o focs artificials:
poden provocar grans incendis ràpidament 

Les claus

Abans de marxar, hem de recollir totes les escombraries 
i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada

Si hi ha un incendi, ens n’hem d’allunyar en direcció 
oposada al vent i tapar-nos la cara amb un mocador mullat 
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