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Entre 12.000 i 18.000 
infants han passat a ser
pobres per la pandèmia
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tanatori de Sants

PODRIA TANCAR pàg 6

Les famílies de l’escola Can
Clos tornen a reivindicar
la viabilitat del centre
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Creu Coberta s’omple
aquesta setmana
d’activitats de Nadal 

Desallotgen les famílies que
vivien ocupant el bloc Gayarre
Un centenar de persones es van concentrar per evitar-ho però el fort desplegament policial els ho va impedir pàg 6
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La crisi social i econòmica causa-
da pel coronavirus està impactant
amb força en la societat. Moltes fa-
mílies estan vivint una realitat
que no haurien imaginat a princi-
pis d’any. En aquest escenari, la po-
bresa infantil, una realitat que ja
era preocupant abans de la pan-
dèmia, ha augmentat. Ara, amb l’a-
rribada de Nadal, la situació és es-
pecialment delicada per als petits
que no podran gaudir de forma
normal aquestes festes.

A finals de novembre l’Ajun-
tament va convocar una trobada
per tractar la qüestió on es van reu-
nir més de 60 representants polí-
tics i tècnics municipals. Durant la
reunió es van posar sobre la taula

unes xifres que realment són pre-
ocupants. Abans de la pandèmia
tres de cada 10 infants de la ciutat
vivien en risc de pobresa i exclusió
social i actualment s’ha produït un
augment d’entre 12.000 i 18.000
nous infants que han passat a ser
pobres. Des del consistori expli-
quen que es tracta d’un augment
d’entre 5 i 7 punts, mentre que a
l’anterior crisi aquest fenomen va
arribar a créixer 12 punts. “L’im-
pacte d’ara, però, és molt més in-
tens que llavors perquè està sent en
un període molt curt”, admeten des
de l’Ajuntament.

PLA D’INFÀNCIA
Per combatre aquesta realitat,
l’Ajuntament té previst posar en
marxa el nou Pla d’Infància i
ciutadania a partir de l’any que ve.
El pla, expliquen des del consis-
tori, “donarà un pes molt impor-

tant i específic a les situacions de
vulnerabilitat de la infància” i
incidirà en qüestions com “el re-
forç de l’educació fora de l’esco-
la i dels dispositius de suport
emocional o la inversió en més re-
cursos per reduir la bretxa digi-
tal”. Cal recordar, per exemple,
que un 18% dels infants vulne-
rables no van poder seguir el
curs durant el confinament.

A banda d’aquestes previsions
per al 2021, el consistori també té
tres estratègies per mitigar la po-
bresa infantil. Una és atorgar un
ajut compactat que sortirà del
nou Fons d’Emergència Social
municipal, la segona és la feina que
es fa des del Pla de Barris a través
del joc, el lleure i l’esport i la tercera
l’acompanyament que es fa des de
l’escola per garantir que els alum-
nes més vulnerables tinguin les
mateixes oportunitats.

La pobresa més crua
» La pobresa infantil creix amb la pandèmia i es fa especialment dura en un moment com Nadal
» El coronavirus ha fet que hi hagi entre 12.000 i 18.000 infants nous en una situació precària

Albert Ribas
BARCELONA

La Creu Roja té en marxa una campanya perquè cap nen o nena es quedi sense una joguina. Foto: Creu Roja

DESIGUALTS4Una entitat que
viu cada dia aquest augment de
la pobresa de les famílies i dels
infants és la Creu Roja, que
aquests dies impulsa la cam-
panya ‘Els seus drets en joc!’ per
tal que tots els infants puguin te-
nir una joguina. Susanna Roig,
la directora de l’àmbit d’inter-
venció social a Barcelona i Ca-
talunya, es mostra preocupada
per la situació actual. “Nosaltres
estem rebent tres vegades més
gent i això és perquè el sistema
està col·lapsat”, diu Roig.

Des de Creu Roja treballen
amb l’Ajuntament i expliquen
que ara mateix “tots els recur-

sos  són per combatre la situa-
ció actual” però amb això no n’hi
ha prou. “Estem en un moment
on les necessitats ens sobre-
passen”, afegeix Roig.

En aquest escenari, un dels
temors que tenen a la Creu
Roja és que aquesta nova po-
bresa es cronifiqui. “Encara és
aviat per veure la magnitud de
tot plegat i creiem que la situa-
ció és més complicada que la del
2008”, afirma Roig. Per afron-
tar el problema, afegeix aques-
ta responsable de l’entitat, cal-
drà “molta generositat, repen-
sar estructures i fer noves alian-
ces amb l’administració”.

Creu Roja: “Aquesta nova 
pobresa es pot cronificar”
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La lupa

Un dels defectes de la política a l'ús, potser
el que més l'allunya de la ciutadania, és
la manca de claredat, de sinceritat o de va-
lentia, segons els casos. No és un pro-

blema exclusivament català. Podríem dir que al món
no abunden precisament els Winston Churchill, lí-
ders capaços de dir al poble que són temps de “sang,
suor i llàgrimes” quan venen mal dades. Passa aquí
i passa arreu. 

A Catalunya tindrem eleccions al Parlament –si la
pandèmia ho permet– el 14 de febrer. Òbviament se-
ran uns comicis diferents que les dues cites electorals
anteriors. Les eleccions de 2015 van tenir el seu ori-
gen en el primer assaig general de referèndum.
Aquella consulta del 9 de novembre de 2014 que, mal-
grat el rebuig de l'Estat, va ser la primera demostra-
ció cívica de l'àmplia base ciutadana que vol decidir
el futur de Catalunya. Allò va servir per constatar un
ampli suport a la idea de la independència. El que va
passar després entre les diferents forces polítiques ex-
plica, en bona part, el punt al qual s'ha arribat en les
relacions entre partits independentistes que tenen vi-
sions discrepants o directament enfrontades.

Des de l'endemà mateix del 9 de novembre Ar-
tur Mas i la cúpula convergent d'aquell moment van
pressionar Esquerra Republicana per concórrer
en coalició a unes eleccions al Parlament. Parado-
xalment, abans del 9-N, Mas havia desestimat els
oferiments de Junqueres per entrar al Govern i per
corresponsabilitzar-se de la gestió  i organització de
la consulta. Finalment la consulta es va fer i, mal-
grat el seu caràcter simbòlic, conegut i assumit per
la ciutadania, va representar un evident èxit del so-
biranisme. Un èxit que no havien previst ni el go-
vern de Mariano Rajoy ni el PSOE a Espanya, però
que potser sí que es veia venir el PSC aquí. 

Artur Mas no va convocar eleccions immediata-

ment, com hauria pogut fer en un moment d'eufòria
sobiranista. Va optar per dilatar la situació gairebé un
any, fins a aconseguir un objectiu evident: desdibui-
xar el perfil ideològic d'ERC, diferent del liberalisme
de Convergència, i, de pas, amagar la marca del seu
partit, unes sigles ja irremissiblement tacades per la
fosca fortuna de la família Pujol, per les derivades del
cas Palau i les investigacions judicials sobre el 3%.
Aquest és el context en el qual va néixer Junts pel Sí.

La coalició, amb Raül Romeva com a cap de car-
tell però amb Artur Mas com l'home destinat a pre-
sidir el Govern, va guanyar les eleccions del 27 de se-
tembre de 2015, però ho va fer amb un resultat me-
nys contundent del que tothom preveia. Després d'a-
llò van venir la no elecció de Mas com a president pel
rebuig de la CUP, el seu “pas al costat” i el llançament
de Mas “a la paperera de la història”. Va començar la
cohabitació –no gens fàcil des del primer moment–
entre la família postconvergent i Esquerra. La solu-
ció Puigdemont –in extremis– i l'objectiu del “refe-
rèndum o referèndum” van donar oxigen a un ma-
trimoni polític forçat per les circumstàncies i per l'e-
vident existència d'una base independentista àmplia. 

La violència policial desplegada per l'Estat l'1 d'oc-
tubre de 2017, la repressió política i judicial exercida
des de llavors, la suspensió de l'autogovern, la presó
i l'exili són el preàmbul de la situació de divorci ac-
tual. S'ha confirmat allò que ja va quedar bastant clar
durant el període 2016-2017: que no es repetirà un car-
tell conjunt entre Esquerra Republicana i la forma-
ció sorgida de l'antiga CDC. 

La convulsió dels darrers anys no ha estat una ex-
clusiva del món independentista. El PSC, per tensions
internes i/o per pressions del PSOE, es va veure for-
çat a esborrar aquella consigna de la “consulta legal
i acordada” que defensava Pere Navarro quan era el
primer secretari dels socialistes catalans. El PSC va en-

terrar aquella proposta i va patir una important da-
vallada social i electoral, amb una doble fuita: cap al
lerrouxisme de Ciutadans i cap a l'independentisme
d'Esquerra. A mesura que passa el temps des del ter-
ratrèmol de 2017, les plaques tectòniques es ressitu-
en. La bombolla Ciutadans es desinfla i els socialis-
tes catalans estan en situació de recuperar part de la
musculatura perduda. 

Fins i tot si poguéssim oblidar per un moment que
patim una pandèmia, resultaria evident que les prò-
ximes eleccions catalanes no seran com les altres. Les
conseqüències econòmiques i socials derivades de la
crisi sanitària duraran anys, més enllà de la neutra-
lització del coronavirus. Ja no som a l'any 2017.

Alguns dels discursos que sentirem les pròximes
setmanes insistiran en la fórmula d'un  “govern níti-
dament independentista” i es repetirà el mantra
“condemnats a entendre’s”. Però si algú s'atreveix a
fer de Winston Churchil i a dir les coses pel seu nom,
ens farà saber que la prioritat absoluta de la pròxima
legislatura serà la gestió i la resposta social de la Ge-
neralitat a tots els efectes negatius de la pandèmia. Que
el més important serà concretar el model de serveis
públics i de suport a la ciutadania i treballar per acon-
seguir els recursos que el país necessita. 

Qualsevol objectiu polític democràticament le-
gítim –un referèndum que el món reconegui i el pro-
jecte d'un estat independent dins de la Unió Euro-
pea–passa, abans que res, per gestionar eficientment
aquesta crisi, utilitzant totes les eines a l'abast ara.
Les eleccions diran si la ciutadania veu factible un go-
vern liderat des de l'independentisme però “nítida-
ment social”, de base més àmplia i transversal, pot-
ser amb més de dos socis, amb un programa a l'al-
tura de les circumstàncies. No necessàriament s'hau-
ria de repetir la fórmula que, evidentment, no ha fun-
cionat en els darrers temps. 

per Dídac Boza, director de Ràdio Hostafrancs

Unes eleccions diferents

NLes millors
perles

Els vells rockers no moren mai. Joan Laporta opta a presidirde nou el Barça i està fent campanya a la seva manera: ha
penjat una enorme pancarta ben a prop del Bernabéu amb
una foto seva i el missatge “Ganes de tornar-vos a veure”.

Els gegants també cauen, fins i tot aquells que tenen 
el control de tot. Google va patir el matí del 14 de

desembre una caiguda d’uns 45 minuts que va afectar 
els seus serveis, com Gmail, YouTube, Maps i Drive.

Història surrealista a Twitter. Una usuària explica que una
amiga va intentar ocultar que fumava marihuana posant

acetona a la seva mostra d’orina. Ho va aconseguir: diu que en
comptes de marihuana, hi van detectar heroïna.

Tres agents de la Policia Nacional sancionats per Mossos
per incomplir el toc de queda. Segons l’ACN, els policies

anaven en un cotxe particular vestits de paisà. El
conductor també va rebre una sanció per alcoholèmia.

LA FOTOper Anna Utiel @GuanyemBDN
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Línia Sants no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Nova mobilització contra 
el futur tanatori de Sants1

2
Un Sants voluntariós perd 
per la mínima contra la UE Figueres

Europa entra en escena 
per al masculí del Medi

Ocupen la seu d’un fons d’inversió 
per exigir-li lloguers socials

Els turismes del futur

El + llegit líniasants.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

A les xarxes

@albert_lazaro: Alemania cierra, Ho-
landa cierra e Italia y Francia están semi-
cerradas también... No me cuadra lo que
hacemos aquí.

@sergihuete: Budó: “Les dades de la Co-
vid s’estan complicant i hi pot haver un
canvi de tendència. Hi ha un increment en
tots els indicadors i ho anirem avaluant”.

#EmpitjorenLesDades

@liniaxarxa: “No dimitiré, no hi ha motius
perquè jo dimiteixi”, assegura l’alcaldessa
de l’Hospitalet, Núria Marín, davant de les
peticions d’alguns partits com ERC.

#CasConsellEsportiuL’H #EuropaVaTancant

Safata d’entrada

Fa tres anys que el gallec em
va comentar en el seu hor-
tet improvisat: "Això no

pinta bé". Es referia als seus veïns
alegals. Al Diego no li agradaven
les multituds, ni el soroll ni tant
moviment de ferralla. Potser per
això, al final, el va atendre aquell
àngel que sovint reclamava. Va
deixar òrfenes algunes coliflors,
cols i espinacs. El van trobar fre-
git una nit de gelada.

L'art de la supervivència és la
suma de quilòmetres de pell al
llarg d'aquest teatre angoixat en
formes de vida profunda i cruel
que discorre indiferent pels mars
i illes desventurades per acabar
en espais de reclusió i condem-
na. A la nau infernal s'imposa el
càstig de foc: Déu i el Diable en
conjunció idèntica, renovada,
mà a mà busquen en la nit el re-
flex d'un temps remot, “el pecat
de la impúdica nuesa, l'abun-
dància d'ociositat, partitures las-
cives darrere de vicis i la fasci-
nació pel mal”, malediccions re-
sumides en el Catecisme que es
canten en certes esglésies. Però
en els escots de l'hivern, sense ca-
lefacció, l'alè no fa olor de men-
ta sinó de descomposició agra

Foc
per Francesc Reina

bressolada per una música
amarga. Gestes de la misèria.
Un drap de gasa crema sense
flama socarrant-se lentament.
Cau al costat d'un munt de ro-
bes i un llençol brut s'esquin-
ça en pluja d'espurnes confu-
ses. Fa olor d’oli bullint. Alguns
salten per les finestres per no
seguir encallats a les escales. El
sutge esborra les imatges. Bo-
cins de cartó suren en l'ex-
trem de les flames i cauen so-
bre la galeria plena de gent
amuntegada que crida enca-
llada, arrossegada entre remo-
lins. Ombres que s'allarguen
cap a una mort que s'aproxima
girant en un vertigen boig, dins
d’una aurèola d'irrealitat, dan-
sa macabra sota un cel infinit
que concedeix a les consciències
una profunda pregunta.

Arriben les dotacions. Una
esplendor de fum és l'estampa
de signes negres al cel. El secret
es revelarà després de l'actuació

maquinal d'una pròtesi, el dron
que il·luminarà la veritat im-
placable d'aquest malson que va
arrencar fa anys sota la conju-
ra d'una lluita desigual.

El veïnatge, abans notaris
de l'amenaça i ara, ja, forenses
de l'ensorrament, mostren en
els ulls passions diverses: al-
guns, la ferocitat còrnia del
moment, iris estremits per la
pena, pupil·les de ràbia; par-
pelles cansades, retines de de-
semparament i, més tard, el
tedi que acompanya el final de
l'horror.

A fora, buscant sentit a la
manca de sentit, alguna men-
tida blanca poc elaborada, una
mitja veritat inadequada per
partidista... Altres coses defi-
neixen, afortunadament, la po-
lítica i la religió. Un malestar de
fa molt de temps reclamat dei-
xarà temors i dubtes quan tot es
redueixi a cendres fredes. El
triomf dels fantasmes.

Els semàfors

L’AMPA de l’Escola Can Clos va
organitzar diumenge una nova
protesta per defensar el futur del
centre, que té al damunt una
amenaça de tancament de cara
al curs 22-23. El Consorci

d’Educació vol que l’Escola Enric
Granados l’absorbeixi. 

pàgina 6AMPA Can Clos

Els Mossos d’Esquadra van fer
un desplegament amb 

12 furgons per fer efectiu el
desallotjament del bloc Gayarre.
Tot i que la policia té l’ordre
d’executar el que diu un jutge,
aquests dispositius tan amplis 
generen força polèmica.

pàgina 6Mossos d’Esquadra

La cursa més antiga de la ciutat
(es va córrer per primer cop
l’any 1920, tot i que la

d’enguany és la 97a edició) no
se suspèn, sinó que canvia de
format. La Jean Bouin serà una
milla que se celebrarà aquest
diumenge a l’Estadi Olímpic.

pàgina 16Jean Bouin
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HABITATGE4Els Mossos d’Es-
quadra, amb un fort desplega-
ment que va incloure una dot-
zena de furgons, van desallotjar
ahir el Bloc Gayarre amb les
quatre famílies que hi vivien
ocupant diferents pisos d’aquest
immoble situat al número 42
d’aquest carrer santsenc.

La presència dels Mossos va
provocar que al voltant d’un
centenar de persones es con-
centressin al mateix carrer per
mirar d’evitar un desallotjament
que aquesta vegada va tirar en-
davant. Una desena d’activistes
van intentar impedir l’accés dels
agents i la comitiva judicial a l’e-
difici però finalment no ho van
aconseguir. 

Des del Grup d’Habitatge
de Sants van explicar que les
quatre famílies, que tenen sis
menors a càrrec d’entre dues
setmanes i 14 anys, estan par-
lant amb l’Ajuntament per tenir
un habitatge digne al barri, on

els menors van a l’escola, i que
tingui unes mínimes condi-
cions.

El regidor  Marc Serra va afir-
mar a través de Twitter que no
s’havia avisat prèviament els
Serveis Socials i va criticar el dis-
positiu dels Mossos. A més, va
subratllar que el consistori va en-

viar la setmana passada una
carta a la propietat oferint-li co-
brar el total del lloguer perquè
poguessin quedar-se al bloc,
però no van obtenir resposta. Per
la seva banda, el conseller d’In-
terior, Miquel Sàmper, va repli-
car que l’Ajuntament hauria
d’haver actuat abans.

Una de les famílies sent desallotjada. Foto: Miquel Codolar/ACN

Desallotgen les quatre famílies
que vivien al bloc Gayarre

» Un centenar de persones es van concentrar per evitar l’expulsió
» Nou episodi de retrets entre l’Ajuntament i la Generalitat pel cas

Nova protesta per reivindicar
el futur de l’escola Can Clos

ENSENYAMENT4L’AMPA de
l’escola Can Clos va organitzar
diumenge un nou acte per rei-
vindicar el futur de l’escola i ex-
pressar novament el rebuig al
possible tancament del centre,
que seria absorbit per l’escola
Enric Granados, de cara el curs
2022-2023.

Més de 200 persones van fer
un recorregut reivindicatiu que
va acabar a les portes de la seu
del Districte per mostrar la seva
oposició a les intencions del

Consorci d’Educació, que a d’al-
tra banda a principis de no-
vembre va anunciar que ajor-
nava el tancament de l’escola per
al curs que ve.

“Demanem la continuïtat de
l’escola perquè està situada en un
entorn privilegiat, a la muntanya”,
assegura Noemí Castaño, secre-
taria de l’AMPA. Castaño afegeix
que en un moment on es parla
d’escoles sostenibles és contra-
dictori voler tancar un centre on
no hi ha contaminació acústica.

EQUIPAMENTS4La platafor-
ma Stop Tanatori va organitzar
el passat 6 de desembre una
nova protesta contra el projec-
te de construcció d’un tanatori
a l’antic edifici del Happy Park,
al carrer Comtes de Bell-lloc.

A l’acte hi van assistir un
centenar de persones enmig
d’un ambient festiu. Els veïns
van aprofitar per batejar el so-
lar que hi ha al costat de l’edi-
fici, al carrer Viriat, com la ‘pla-
ça Nova’, ja que volen que sigui

un nou punt de trobada veïnal.
De fet, el projecte contempla
que acabi sent una zona enjar-
dinada pública que estarà con-
nectada amb les entrades del fu-
tur tanatori.

Des de Stop Tanatori, un
cop s’ha esgotat la via de les
al·legacions, han decidit pre-
sentar un recurs contenciós ad-
ministratiu contra l’Ajuntament
i la Funerària Ricardo SL. La
plataforma acusa el consistori
de no protegir un edifici histò-

ric, on antigament hi havia la fà-
brica modernista Germans Cli-
ment. Per aconseguir tirar en-
davant la denúncia han posat en
marxa una campanya de mi-
cromecenatge per valor de
10.000 euros.

Per últim, està previst que
Stop Tanatori es reuneixi amb
el regidor Marc Serra el 22 de
desembre. A la reunió la plata-
forma demanarà que el disseny
d’aquesta nova plaça el deci-
deixen els veïns.

Les famílies reivindiquen el futur de l’escola. Foto: AMPA Can Clos

Novaprotesta contrael tanatori

Hostafrancs | Microteatre a peu de carrer
La Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs (FAECH) organit-
za aquest dissabte dues sessions de microteatre als Jardins Ramon Aramon i Serra 

i al carrer Vidriol. Els protagonistes seran Bel Albertí, Miquel Mas i Bet Palou.
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4El Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat,
a través de l’Institut Català del
Sòl, ha començat aquest mes de
desembre les obres de cons-
trucció d’una nova promoció
de 16 habitatges de lloguer as-
sequible al barri del Polvorí de
Barcelona, al districte de Sants-
Montjuïc. 
Situada en els terrenys d’una

antiga pedrera de la muntanya
de Montjuïc, aquesta promoció
serà la penúltima del procés de
remodelació del barri que ha
dut a terme l’INCASÒL amb la
col·laboració del Ministeri de
Foment i de l’Ajuntament de
Barcelona. Aquest procés ha su-
posat la substitució de la pràc-
tica totalitat dels habitatges del
barri construïts l’any 1950 amb
ciment aluminós per reallotjar a
barraquistes de la zona de la
Diagonal amb motiu de la cele-
bració del Congrés Eucarístic,
el 1953. Es va iniciar l’any 1995
i ha suposat la construcció de
521 habitatges que han suposat

una inversió de 52,37 milions
d’euros, aportats per la Genera-
litat i el Ministeri de Foment.

OBRA SOSTENIBLE
La nova promoció s’ha dissenyat
en consonància amb les pro-
mocions anteriors. Així, aquest

bloc situat al carrer de Guadal-
quivir tindrà una amplada de 12
metres, 28 metres de llargària i
una alçada de planta baixa i tres
plantes més. L’accés a l’edifici es
fa per la façana nord.
Cada habitatge tindrà dos

dormitoris dobles o tres dormi-
toris, dos dels quals han de ser
dobles, amb cuina semioberta,
un bany complet i una zona de

rentat independent. Els habi-
tatges de tres dormitoris tenen
una superfície útil de 73 metres
quadrats i els de dues una su-
perfície de 66 metres quadrats.
La peculiaritat de l’edifici és

que comptarà amb una estruc-
tura de fusta contralaminada,
contribuint d’aquesta manera
a una construcció més sosteni-
ble i respectuosa amb el medi
ambient, ja que comporta una
reducció d’emissions de CO2
durant el procés de fabricació i
posta en obra.
Les obres es basen en un

projecte de l’equip d’arquitectes
UTE  Luis Lara, Elena Redondo,
Monica Escaño i David Soley i
han estat adjudicades a l’em-
presa VORACYS SL, amb un pres-
supost d’1,7 milions d’euros. Es
preveu que l’obra estigui aca-
bada en 18 mesos, el segon tri-
mestre del 2022.

NOVES PROMOCIONS
Aquesta promoció forma part
del programa de lloguer asse-

quible que l’INCASÒL està im-
pulsant des de l’any 2017 amb
l’objectiu d’aconseguir fer créi-
xer el parc d’habitatges socials
de la Generalitat de Catalunya.
Anualment es fa una convoca-
tòria per a la construcció de
promocions a diferents munici-

pis de Catalunya. Actualment, ja
hi ha en diferents fases de des-
envolupament un total de 27
promocions que sumen 1.149
habitatges i una inversió global
que té un pressupost total de
127 milions d’euros.
A més de la promoció del ba-

rri del Polvorí, a principis d’estiu
va començar la construcció de la
promoció del Masnou i està pre-

vist que l’any vinent es puguin
iniciar les obres de vuit promo-
cions més.
Per a la convocatòria d’a-

quest 2020, l’INCASÒL preveu
que inclogui un total de nou
promocions amb un total de
485 habitatges i una inversió
de 53,68 milions d’euros. Ac-
tualment ja s’han posat en mar-
xa els projectes de les promo-
cions dels municipis d’Iguala-
da, Polinyà, Sant Sadurní d’Anoia,
Terrassa i Viladecans.
El programa de lloguer as-

sequible vol actuar en llocs de
demanda contrastada on la po-
blació amb menys recursos té
dificultats per accedir a l’habi-
tatge; generar activitat en el
sector de la construcció i dels
professionals de l’arquitectu-
ra; promoure edificacions de
qualitat arquitectònica i cons-
truir edificacions d’alta eficièn-
cia energètica en un context on
la sostenibilitat és un element
clau a l’hora d’impulsar pro-
mocions d’habitatge.

Pisos socials al Polvorí
» La Generalitat fa una promoció de 16 habitatges de lloguer assequible al carrer de Guadalquivir
»És la penúltima promoció del procés de remodelació d’aquest barri realitzat per l’INCASÒL 

Els pisos fan entre
66 i 73 metres 

quadrats

Una reproducció virtual dels nous pisos de protecció del Polvorí que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat que lidera Damià Calvet. Fotos: Generalitat 

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT

El nou edifici 
tindrà una 

estructura de fusta
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Diagnosticar la Covid-19 a l’entorn hospitalari amb la ma-
teixa fiabilitat que una PCR convencional, però accele-
rant l’obtenció del resultat per garantir la seguretat i el
ritme de l’activitat mèdica assistencial. Aquest és l’ob-
jectiu de la nova PCR Fast Point-of-care, que permet co-
nèixer si una persona està infectada per la Covid-19 en
40 minuts i en el mateix punt d’atenció al pacient.
Ascires Sistemas Genómicos, que forma part del Gru-

po Biomédico Ascires, igual que la catalana Cetir, ha des-
envolupat aquest nou sistema, que manté l’elevat nivell
de sensibilitat i especificitat de la PCR convencional, però
oferint el resultat en una tercera part del temps respecte
a la PCR convencional, ja que aconsegueix reduir el ter-

mini de processament de la mostra de 120 a 40 minuts.
A més, el cost de realització de la prova es redueix a la
meitat.
El sistema, a més, està dissenyat perquè l’extracció de

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

Optimització de temps i costos
La reducció de temps en l’obtenció de resultats s’ha acon-
seguit gràcies a un nou procediment que optimitza l’ex-
tracció tradicional de l’ARN del virus. “A partir d’una pe-
tita mostra biològica del tracte respiratori, fem servir uns
reactius molt potents que ens permeten accedir a les mo-

lècules d’ARN del virus d’una manera més directa", exposa
el doctor Antoni Matilla, assessor científic en Genòmica
de la Fundació QUAES , impulsada per Ascires Grupo Bio-
médico. D’aquesta manera, a través del processament de
la mostra en un termociclador, la PCR Fast Point-of-care
és capaç de detectar el material genètic del virus SARS-
CoV-2, responsable de la Covid-19, sense necessitat de
transportar aquesta mostra a un laboratori genètic per
al seu processament.
“Des de l’inici de la pandèmia, a Ascires Sistemas Ge-

nómicos hem dirigit el nostre saber fer, tecnologia i ex-
periència a la recerca de solucions per diagnosticar el co-
ronavirus de manera fiable i precoç, amb l’objectiu de fre-
nar la seva propagació”, apunta la directora general de
Sistemas Genómicos, Mayte Gil. “El nostre equip ha fet un
important esforç en matèria de transferència tecnològi-
ca i científica per optimitzar la nostra PCR original a ni-
vell de costos i de terminis. En concret, hem aconsegu-
it reduir el cost de realització de la prova a la meitat”, in-
dica Mayte Gil. “La PCR Fast Point-of-care està especial-
ment indicada per a entorns mèdics i hospitalaris, ja que
facilitarà el triatge de pacients en punts crítics com Ur-
gències i contribuirà a garantir la seguretat, des de la pers-
pectiva Covid, en processos com ingressos, operacions
o intervencions vinculades a qualsevol patologia mèdi-
ca. El nostre objectiu és innovar per contribuir a fer que
l’activitat mèdica assistencial no s’aturi durant la pan-
dèmia”, afegeix el doctor Antoni Matilla.

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

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

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

durant aquest Nadal
INFORMA-TE’N A LES BOTIGUES ASSOCIADES A L’EIX

Des de l’eix comercial Creu Coberta, a partir d’aquest 16 de desembre, posem
en marxa una prova pilot que permetrà als establiments associats lliurar gratuï-
tament els productes a domicili als clients del barri. Des de l’eix hem arribat a un
acord amb l’empresa CargoBici per portar a casa les compres fetes a les botigues
del barri fins al pròxim 5 de gener. El nou servei, que funcionarà aquest Nadal de
manera experimental, busca ser una alternativa sostenible per a un tipus de con-
sum cada cop més demandat per la ciutadania: el lliurament a domicili.

Des de l’eix comercial hem pres aquesta iniciativa destinada a potenciar el co-
merç local, fent compatible la botiga física amb la possibilitat de lliurar les com-
pres a domicili quan així ho demanin els clients. Entre els objectius hi ha afavo-
rir la compra per diversos mecanismes al comerç de proximitat i la seva distribució
(digitalització, web, compres per WhatsApp, take away, etc.). També es vol apor-
tar una eina útil per a persones amb mobilitat reduïda o que tenen problemes per
carregar, així com gent gran, persones amb dificultat per sortir de casa, etc. i aju-
dar-los a rebre la compra diària. Creiem que cal Implementar eines com la dis-
tribució de proximitat i afavorir la sostenibilitat, la proximitat i els valors del comerç
de barri, tot sensibilitzant de pas la població vers aquests valors. Finalment, un
dels motius principals és que cal que el comerç de proximitat ofereixi un servei
afegit als seus clients.

Els establiments que vulguin fer ús d’aquest servei disposaran d’una aplica-
ció web a través de la qual podran comunicar a l’empresa CargoBici les coman-
des per al repartiment a domicili. L’Associació de Comerciants de Creu Coberta
ha posat en marxa un procés de formació per als establiments associats amb la
idea que puguin incorporar-se també a l’activitat del comerç electrònic. Es trac-
ta, per tant, d’un sistema logístic no contaminant pensat per a lliuraments en el
nucli urbà per a trajectes d’aproximadament 10 minuts. Aquest servei es basa en
l’economia col·laborativa i dona feina estable a persones en risc d’exclusió social.
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L’òpera i la dansa al carrer

Creu Coberta, amb el comerç i la cultura

El passat 5 de desembre va tenir lloc l’espectacle Òpera al Comerç, per tercer
any consecutiu, a Creu Coberta. Després d’haver-se suspès la setmana ante-
rior per culpa de la pluja, l’acció va ser un èxit i, al llarg del carrer, deu establi-
ments van comptar amb deu cantants d’òpera durant tota la tarda que, a més,
ens van acompanyar amb nadales, sarsuela, napolitanes i altres músiques, que
van conrear els aplaudiments de tot el veïnat.

Els cantants Anna Farrés, Joan Sebastià Colomer, Sergio Monsalve, Natascha
Tupin, Fernando Álvarez, Alina Furman, Nacho Guzmán, Diego Linares, Cha-
ro Tris i Aurèlia Pessarrodona van participar en la ruta operística per les boti-
gues de l’eix.

A més del Meeting Point del carrer Creu Coberta amb Diputació, les actua-
cions musicals es van fer als establiments següents: Xarcuteria La Muntanya,
La cocina de la parejita siciliana, L’Empanada de Papà, Re-Read, Electrodomèstics
Serna Bach, Moda Sospedra, Papereria Bureau Vallée, Iris i Restaurant Mer-
quén.

A més, el dissabte 12 de desembre vam tenir una dosi de dansa gràcies al
Barcelona Dance Center, que ens va apropar, en cinc escenaris diferents, frag-
ments del ballet El Trencanous, de Txaikovsky, amb una vintena de ballarines i
ballarins arreu de l’eix. Entre els fragments, vam veure les conegudes escenes
de les danses del món: la dansa russa, la xinesa, les danses orientals i altres mo-
ments especials d’aquest conegut ballet que s’interpreta sempre per Nadal.

Els cinc escenaris es van situar al mig del carrer, aprofitant Obrim Carrers.
Concretament, es trobaven davant del Meeting Point, a la cantonada amb Rec-
tor Triadó, davant del Mercat d’Hostafrancs, davant de la Seu del Districte i a
la cantonada amb el carrer 26 de gener. Esperem repetir-ho i consolidar el pro-
jecte Dansa al Comerç de cara a l’any que ve.

CALENDARI DE NADAL
Pare Noel itinerant. Del 14 al 18 de desembre, 21 i 22 de desembre
Carpa del Pare Noel. 19, 20, 23 i 24 de desembre al Meeting Point
Carpa de Nadal. Amb els espectacles ‘L’explorador de Boigues’ i ‘El Paseante’ 
19 de desembre, a la confluència amb la plaça d’Espanya

Nadales itinerants. Amb l’Orfeó Atlàntida. 19 de desembre, a la tarda, al llarg del carrer
Les veus de Nadal. Concert de Jazz al Meeting Point. 2 de gener tot el dia
Carpa dels 3 Reis. 30 i 31 de desembre. 2, 3, 4  i 5 de gener al Meeting Point
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COMPRA LOCAL, COMPRA AL POBLE. En total són 34 locals
entre comerços i tallers artesans que ofereixen articles de pro-
ximitat de diferents tipus: cuir, vidre, gravat, tèxtil, ceràmica, to-
rrons, olis, vins i dolços, entre d’altres. Aquest Nadal, fes un doble
regal: a qui regales i a qui compres. El Poble Espanyol pretén ani-
mar les vendes de Nadal dins el recinte donant valor als produc-
tes que s’hi venen i als professionals que s’hi dediquen. Ara és el
moment de donar suport al petit comerç en general i fer que els
diners arribin a persones properes per tal que més gent tingui un
bon Nadal ara que acaba aquest any que està sent complicat
per a tots i totes. 

El recinte de Montjuïc proposa enguany un recorregut a l’aire lliure per un poble nadalenc on po-
dran veure les cases dels follets i diversos racons especialment decorats per a l’ocasió i caminar a través d’un bosc màgic. No hi
falta la Casa del Pare Noel (fins al 23 de desembre), a qui els més petits podran lliurar la carta, i el mateix passarà amb la Casa dels Reis
d’Orient (del 26 de desembre al 5 de gener). Per visitar els personatges més màgics de Nadal caldrà fer reserva prèvia a través del web del
Poble Espanyol. A més, nens i adults podran participar dels tallers d’artesania ràpids que proposen els artesans del Poble, que aniran rela-
cionats amb les festes de Nadal.

La programació nadalenca inclou, a més, diverses funcions d’Emotion, un espectacle de dansa, teatre i acrobàcia protagonitzat per cinc
joves ballarines d’entre 10 i 17 anys i coproduït per Sàndal Produccions i el Forum Licano Dance Company. 

Els darrers mesos hem conegut la previ-
sió de les obres que el Departament de
Territori ha programat per la millora dels
accessos del metro a la plaça Espanya.
Un procés en el qual els veïns d’Hosta-
francs, el comerç de Creu Coberta i les en-
titats no hi hem tingut ni veu ni vot. S’ha
fet d’esquenes i d’amagat.

El projecte contempla escales mecàniques al metro allunyades
de la boca d’entrada a Creu Coberta. En un lloc, precisament, on ja
existeix una entrada amb ascensors i escales mecàniques, sota el
Centre Comercial Arenas. 

Els comerciants, els veïns i les entitats d’aquest entorn que és la
Superilla d’Hostafrancs amb l’eix vertebrador de Creu Coberta exigim
l’aturada immediata de les obres i plantejaments fins que no s’incor-
pori un pla d’accessos als vianants a Creu Coberta, com requereix el
veïnat. Ascensor, escales mecàniques o qualsevol eina que permeti
la gent gran, la gent amb carretó, les dones embarassades, les per-
sones amb dificultat motora i qualsevol veí que ho requereixi poder en-
trar dignament al nostre carrer i al barri des del metro Espanya. 

Aquesta exigència la farem per escrit, la farem pública i, si cal,
la farem amb manifestacions tallant el trànsit de la rotonda de pla-
ça Espanya fins que accedeixin a aportar solucions viables.  

per Lluís Llanas
President de l’eix Creu Coberta

&
Viu Nadal al
Poble Espanyol

Creu Coberta, sense escales mecàniques
Els accessos a Creu Coberta han estat, tradicionalment, molt poc agradables als vianants i veïns
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El Departament de Cultura ha posat en
marxa la campanya Més cultura per fo-
mentar el consum cultural. Es tracta d’u-
na campanya de promoció de la cultura i
de suport a les entitats, les empreses i les
persones que treballen en aquest àmbit.
L’objectiu és posar de manifest la funció
essencial de la cultura.
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa,

ha explicat que la campanya té un to “rei-
vindicatiu” i fa èmfasi a com la vivència cul-
tural té efectes directes en conceptes com
”l’emoció, la inclusió, la reflexió i la cohesió”,

amb un eslògan que interpel·la directament
la ciutadania: Quan tu hi ets, pren vida!.
“Tenim àmbits amb moltes dificul-

tats, també confinaments de cap de set-
mana, però tot i així, amb millor o menor
mesura, podem gaudir de la cultura i hi vo-
lem i hem de contribuir”, ha manifestat la
consellera Ponsa en la presentació de la
campanya, celebrada davant l’Arts Santa
Mònica.

Més cultura és una campanya multica-
nal, amb presència en televisió, cinemes, rà-
dio, mitjans impresos i digitals, xarxes socials

i espais exteriors (opis, autobusos i estacions
de ferrocarril). La campanya posa de ma-
nifest que tots i totes som consumidors i ge-
neradors de cultura i que el sector cultural
necessita de la nostra participació i impli-
cació per seguir endavant, ja que entre tots
donem vida a la cultura.
La iniciativa forma part de les mesu-

res concebudes per pal·liar l’impacte
de la pandèmia de la Covid-19, junta-
ment amb les ajudes econòmiques i el
cens d’Espais de Cultura Responsables,
entre d’altres.

La Generalitat endega una campanya 
per fomentar el consum cultural

El Departament 
de Cultura impulsa 

la digitalització 3D del
patrimoni cultural

El Departament de Cultura, a través de la
Direcció General de Patrimoni Cultural, ha
posat en marxa el programa Giravolt de di-
gitalització 3D. La iniciativa té com a ob-
jectiu promoure el coneixement i la uti-
lització de les darreres tecnologies d’es-
caneig 3D d’objectes i edificis per part de
les entitats que gestionen el patrimoni ca-
talà i oferir a la ciutadania una nova forma
de mirar i accedir al patrimoni cultural. Se-
gons la Direcció General, aquesta nova eina
ha de permetre millorar la gestió del pa-
trimoni, des de la conservació fins a la di-
vulgació i reutilització final. Les accions més
destacades del projecte Giravolt són l’es-
caneig en 3D de centenars de models del
patrimoni cultural català moble i immoble
provinents d’institucions diferents de tota
la geografia del país (amb tècniques de fo-
togrametria i làser, respectivament) i la seva
publicació a internet amb llicències ober-
tes, la formació del sector en les tecnolo-
gies 3D i la promoció de la utilització
educativa, científica i artística.
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Vagabundes, sensesos-
tre, sensellar, dones de
carrer, homeless... Se
les anomena de moltes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dones sense llar:
una realitat invisible
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n El 12 d’agost de 2018 va aparèixer
una dona morta a Can Tunis. El barri
que els anys 90 va ser famós a Barce-
lona per ser el centre europeu de ven-
da i consum de drogues tornava a
ocupar les notícies de successos. La
víctima era l’Anna Iggstrand, una
dona d’origen suec de 46 anys que
feia més de 10 anys que vivia als ca-
rrers de Barcelona.
A Arrels la coneixien bé. L’Anna ha-

via passat els últims dos anys de la seva
vida a la llar Pere Barnés, al Paral·lel de
Barcelona, un recurs per a persones
sense sostre que gestiona la fundació. 

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

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

Amb l’entrada del mil·lenni va arri-
bar a Barcelona, on llogava un pis
amb una amiga al centre de la ciutat i
treballava de teleoperadora. 
No sempre hi ha un motiu que

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

les treballadores d’Arrels diuen que

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

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

El cas més tràgic

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

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

que les dones sense llar poden arribar a patir
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Arriba la Fira de Nadal i Reis
de Sants Establiments Units

NADAL4Sants Establiments
Units posarà en marxa aquest di-
vendres la segona fira de Nadal
i Reis de Sants-Montjuïc, que es
podrà visitar a la rambla dels
Jardins de Sants fins al pròxim
5 de gener. Durant tots aquests
dies es podrà visitar entre les 10
del matí i les nou del vespre.

Enguany la fira estarà limi-
tada per culpa de la pandèmia i
se celebrarà amb totes les me-
sures de seguretat oportunes.
Tot i això, tornarà a ser un dels
punts referents del districte, i
també de la ciutat, per tots

aquells que vulguin fer com-
pres nadalenques. A les parades
hi haurà tions, caganers, avets,
llums i molts altres objectes per
decorar les cases durant aques-
tes festes. 

MERCAT AL POBLE-SEC
D’altra banda, al Poble-sec la Co-
ordinadora d’Entitats organitza
un Mercat de Nadal a la plaça de
la Bella Dorita fins al pròxim 23
de desembre. S’hi poden com-
prar tota mena de productes
artesanals entre les nou del matí
i les nou del vespre.

NADAL4L’Eix Comercial Creu
Coberta té en marxa des de di-
lluns una programació nada-
lenca que, tot i que està marca-
da per la pandèmia, inclou un
bon nombre d’activitats.

Un dels protagonistes, un
any més, torna a ser el Pare Noel,
que des d’ahir es passeja amunt
i avall de l’eix per tal que tothom
qui ho vulgui li pugui expressar
els seus desitjos nadalencs o de-
manar-li. Durant tota la setma-
na també anirà fent visites a les
botigues, mentre que aquest cap
de setmana que ve se’l podrà
trobar a la caseta que té al Mee-

ting Point acompanyat d’un mag-
nífic pessebre.

Dissabte, d’altra banda, apro-
fitant un nou tall de trànsit del ca-

rrer de Sants i Creu Coberta hi
haurà diferents activitats que or-
ganitza l’Ajuntament, com ara
l’Explorador de botigues i el Pas-
sejant, que estaran a la carpa que
hi ha al costat de plaça Espanya.

La música també serà prota-
gonista amb les Nadales itinerants
de l’Orfeó Atlàntida i els seus
tres cors d’adults, joves i infants.

REPARTIMENT A CASA
D’altra banda, avui l’Eix Co-
mercial Creu Coberta posa en
marxa la prova pilot del servei
d’enviament de productes a do-
micili. Se n’encarrega CargoBi-
ci i es tracta d’un servei gratuït
que els veïns que comprin als co-
merços associats podran apro-
fitar a partir d’ara.

El Pare Noel, protagonista a Creu Coberta. Foto: Creu Coberta

Creu Coberta s’omple
d’activitats nadalenques

Campanya |‘Rasca de Nadal del comerç de Barcelona’
Aquest Nadal comprar al comerç i als mercats dels barris pot tenir premi. I és

que s’ha posat en marxa la campanya ‘Rasca de Nadal del comerç de Barcelona’,
que  inclou 600.000 targetes regal on hi ha una gran llista de premis. 

Dissabte l’eix comercial
s’omplirà de música
gràcies a les actuacions
de l’Orfeó Atlàntida
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L’Estadi Olímpic Lluís Companys
tornarà a ser l’escenari d’un es-
deveniment esportiu de primer or-
dre. I és que aquest diumenge la
mítica cursa Jean Bouin celebra-
rà la seva 97a edició (tot i que la
prova celebra els seus 100 anys
d’història, ja que la primera es va
disputar el 1920, convertint-la en
la més antiga de la ciutat) a la pis-
ta d’atletisme de l’estadi.

El coronavirus ha obligat l’or-
ganització a “reinventar” les cur-
ses, que seran ben diferents del
que han estan en aquest segle seu
de vida. La prova, doncs, es con-
verteix enguany en una milla
atlètica (1,609 quilòmetres) que
es disputarà en grups de 50 per-
sones, que es dividiran en sub-
grups de tres a partir de la línia
de sortida, i que aniran sortiran
en intervals de 15 minuts (entre
les 9 i les 14 h) durant tota la ma-
tinal atlètica de diumenge.

MESURES DE SEGURETAT
Conscient que la immensa ma-
joria de les curses d’aquest 2020
s’han suspès, l’organització ha
preparat un protocol sanitari de
prevenció exhaustiu per conver-
tir la Jean Bouin en una prova
100% segura.

Els atletes (que estan citats a
l’Estadi 60 minuts abans del tret
de sortida de la seva cursa i que
no podran venir acompanyats)
hauran de dur la mascareta po-

sada en tot moment, excepte
quan estiguin fent les voltes a la
pista. Igualment, els calaixos de
sortida tindran una distància
d’un metre i mig entre ells.

Just abans que comencin la
prova, els corredors deixaran les
seves mascaretes en uns conte-
nidors habilitats especialment
per l’organització i en acabar-la
en rebran una altra de comme-
morativa dels 100 anys de vida
de la Jean Bouin.

Montjuïc acollirà una prova esportiva de nivell un altre cop. Foto: Ajuntament

L’Estadi Olímpic acollirà l’edició
97 de la mítica Jean Bouin

Pau Arriaga
MONTJUÏC

Atletisme | Medalla d’Honor per al Cros de Sants
Fa unes setmanes el Cros Popular de Sants va recollir la Medalla d’Honor

que lliura l’Ajuntament. La cursa, que habitualment se celebra durant 
la tardor, s’ha hagut de suspendre enguany per culpa del coronavirus.

Superant adversitats, com
la lesió del porter, el Medi
de Jahzeel Martínez va

aconseguir fa uns dies la classi-
ficació per als vuitens de final de
l’Euro Cup. Els santsencs acce-
deixen a les eliminatòries després
d’acabar en segon lloc al grup E.
Tot i perdre el primer partit, el
Medi va guanyar contra el Savo-
na (11-12) i el Potsdam (7-14) per
accedir a la següent fase.

Europa, de moment, queda
aparcada, de manera que l’e-
quip, després de guanyar també
a la Divisió d’Honor contra el Ca-
noe, ha preparat ja l’última cita
d’aquest 2020, que jugarà a tres
quarts de nou d’aquest vespre a
la Piscina Nova Escullera contra
el CN Barcelona.

El sènior femení, per la seva
banda, afronta també aquesta
setmana el darrer partit abans de
l’aturada nadalenca. Les de Marc
Comas, colíders i invictes, juga-
ran dissabte a dos quarts de qua-
tre de la tarda a la piscina del Co-
legio Askartza Claret contra el
cuer del grup, el Leioa. 

El Medi jugarà els
vuitens de final
de l’Euro Cup

El JAC visitarà el
Roser en el darrer
partit del 2020

La immensa majoria
dels equips d’EBA
ja estan de vacan-

ces... però aquest no és el cas del
JAC, que aquest dissabte a les sis
de la tarda recuperarà el partit de
la tercera jornada. Els de Xavi
Monferrer jugaran al Pavelló del
Virolai contra el CB Roser.

El conjunt lila va debutar a
l’EBA, per fi, diumenge passat a
l’Espanya Industrial, però l’es-
trena va acabar amb una derro-
ta clara contra el CB Vic (46-80).

Sigui com sigui, l’equip enca-
ra té pendents els partits de les
jornades 1 i 2, que jugarà, res-
pectivament, el 24 de gener con-
tra el Martinenc i el 13 de febrer
a la pista de la UE Barberà.

EsportsEsports
| 16
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L’Anita, el Sam i el Cristian lloguen la sala
privada d’un karaoke per celebrar la
seva graduació d’institut. Durant la nit
canten cançons i recreen tot el que ha
passat aquest últim any. Karaoke Elusiaés
un projecte jove, tant en el repartiment
com en l’autoria i la direcció, i aborda te-
mes com el bullying o el suïcidi.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Karaoke Elusia
Oriol Puig

El nou disc d’Aitana, 11 razones, ens ofe-
reix, com no podia ser d’una altra manera,
onze cançons a través de les quals la jove
cantant de Sant Climent de Llobregat
marca la diferència respecte del seu àl-
bum debut, Spoiler. El nou treball inclou
col·laboracions amb artistes de moda,
com Sebastián Yatra, Beret o Natalia La-
cunza, i ha agradat als seus fans.

Música

Ha estat seleccionada com la millor cin-
ta d’animació als Premis del Cinema Eu-
ropeu 2020 i ha robat el cor de crítica i pú-
blic, que la consideren una obra mestra.
Josep, l’òpera prima del dibuixant francès
Aurel, és un homenatge a la figura del di-
buixant català Josep Bartolí, un artista fins
ara oblidat que va retratar la dura vida
dels exiliats republicans a França.

Pelis i sèries

Josep
Aurel

11 razones
Aitana

Fira de Santa Llúcia
Aquest any tindrem un Nadal diferent i estrany però,

malgrat tot, hi ha una activitat tradicional que ha resis-
tit la pandèmia: la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. 
El mercat de Nadal més antic de la capital (enguany
suma 233 edicions) està en marxa des del 27 de no-

vembre i es mantindrà fins al 23 de desembre. Això sí,
la crisi del coronavirus ha obligat a reduir el nombre de
parades, passant de 280 a 133, i a establir controls d’a-
forament per evitar les habituals aglomeracions de vi-
sitants, que en el context actual serien tot un perill. 

Cuiner, pastisser i empresari, Albert Adrià
(l’Hospitalet de Llobregat, 1969) va se-
guir els passos del seu germà Ferran.

L’any 1985 va entrar a treballar al restau-
rant El Bulli, del gran dels germans Adrià,
i va poder explotar el seu talent. Un dels
seus grans encerts va ser posar en marxa
el restaurant Tickets, des d’on ha portat
les tapes a un altre nivell. Després d’a-

quest, s’hi van anar sumant altres restau-
rants (Hoja Santa, Enigma, Bodega 1900 i

Pakta) i projectes ambiciosos com el
mercat Little Spain de Nova York, que va
crear de la mà del xef José Andrés. Per
tota aquesta trajectòria i capacitat d’in-
novació, l’Acadèmia Catalana de Gastro-
nomia i Nutrició li ha atorgat el Premi

Nacional de Gastronomia 2020.

A L B E R T  A D R I ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans cuiners catalans
Un dels seus restaurants és el famós Tickets de Barcelona

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Gastronomia
L’atorga l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició

Merescut
Ningú posa en dubte els seus mèrits per guanyar el premi

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquest 2020 és, també, l’any del cente-
nari de l’assassinat de Francesc Layret,
l’advocat que va defensar els obrers de
Catalunya a principis del segle XX. Ramon
Breu, de la mà de Pagès Editors, ha pu-
blicat en el seu honor el llibre I a cada casa
hi haurà una mort. La mort de Francesc Lay-
ret. Es tracta d’un llibre a cavall entre la no-
vel·la negra i la novel·la històrica.

Llibres

I a cada casa hi haurà un mort
Ramon Breu

Viu en línia | Airborne Kingdom
Un videojoc que combina la gestió d’una ciutat amb l’exploració

d’ambients inhòspits, on l’estratègia té una gran importància. Per a PC. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

SESSIÓ DE CINE

Una bona recopilació de nadales que et portin bons records 
t’ajudarà a pensar en aquestes festes en sentit positiu

DECORACIÓ

NADALES

CANVI DE XIP

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

i OCI

Nadal ja és aquí i fugir-ne és missió impossible. La il·lumi-
nació dels carrers, els anuncis de la tele i els aparadors de
les botigues fa dies que ens avisen que ha arribat l’època

de l’any més estimada i odiada a parts iguals. D’altra banda, les
notícies, les campanyes institucionals i les xifres de la pandèmia
ens recorden que aquest no podrà ser un Nadal normal. 
Tant si detestes aquestes festes com si les adores, hauràs de

ser responsable. Cal que tothom faci un esforç per evitar que els
casos de coronavirus es tornin a disparar al gener. Ara bé, si ets
fan de Nadal, no has de renunciar al teu esperit nadalenc i, si
n’ets un hater, potser és moment de donar-li una segona opor-
tunitat. Però, sobretot, és important aconseguir que no es con-
verteixi en un moment trist: enguany ja hi ha hagut prou tristor. 
Comença per una bona marató de pel·lícules de Nadal, com

Love Actually, Sol a casa o El Grinch (els haters s’hi sentiran iden-
tificats). Continua amb les nadales, et portaran bons records i
t’animaran mentre decores la casa. Per últim, fes un canvi de xip,
assumeix que no hi haurà grans àpats familiars ni festes amb
amics i pensa alguna proposta virtual que us mantingui a prop.

Reviure l’esperit nadalenc

Fes una bona marató de pel·lícules nadalenques, 
com ara ‘Love Actually’, ‘Sol a casa’ o ‘El Grinch’

Les claus

Aprofita el fil musical de les nadales per decorar la casa 
amb l’arbre i el pessebre i donar la benvinguda al tió

Assumeix que enguany no hi haurà grans trobades 
amb amics i familiars i pensa alguna proposta virtual 
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