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ESPECIAL CONFINAMENT

Xarxa Solidària de Sant Antoni
pel Covid-19: “Intentem que,
en una situació tan difícil,
el barri sigui una comunitat
en què tots ens ajudem”
Diverses entitats del barri, entre les
quals hi ha Calàbria 66, De Veí a Veí,
Sant Antoni Comerç, Fem Sant Antoni i l’Assemblea de Joves de Sant Antoni, han impulsat la Xarxa Solidària
de Sant Antoni pel Covid-19. Més de
350 voluntaris estan recollint necessitats de persones vulnerables i els
donen resposta: reparteixen menjar

i medicaments (a domicili i al local
de l’ONG De Veí a Veí), coordinen la
confecció i el repartiment de material sanitari i atenen trucades per descongestionar les línies del CAP. Marc
Folch, un dels impulsors, ens explica
a continuació com va néixer, què està
fent i quines són les necessitats actuals de la Xarxa.

ALS LECTORS

H

em elaborat aquesta
edició especial de
L’Antònia , d’una
banda, amb la intenció de
donar difusió a totes les
iniciatives solidàries que
entitats, veïnes i veïns
han engegat amb caràcter
d’emergència en arribar
l’estat de pandèmia.
Moltes gràcies, quin orgull
de barri i quanta feina
imprescindible feta!
D’altra banda, l’hem
fet com a altaveu per
expressar com estem vivint
aquests dies tan greus,
per explicar què podem fer
per ajudar i per reflexionar
sobre les conseqüències
d’aquesta crisi a curt i
llarg termini. Per informarvos i acompanyar-vos.
Enviem des d’aquí una forta
abraçada (virtual, això sí) a
tot el veïnat, i especialment
a les persones que ens
estan ajudant a superar la
situació: personal sanitari,
assistencial i de servei. I fem
un agraïment especial a tots
els botiguers, i en concret
als d’alimentació, que
massa sovint hem donat per
evidents però que aquests
dies estan sent essencials.

Marc Folch, tècnic de Calàbria 66
A l’inici de la crisi sanitària, Amics de la
Gent Gran se’ns va adreçar preguntant
si a Sant Antoni hi havia una xarxa de
barri. També una noia, la Mireia Díaz,
de l’Assemblea de Joves de Sant Antoni,
buscava a Calàbria 66 la manera d’ajudar,
inicialment fent de cangur, a l’inici del
confinament, quan tot just s’havien tancat
les escoles. Alguna cosa havíem de fer, es-

pecialment des de Calàbria 66, que ve a ser
la federació d’entitats del barri de Sant Antoni. Era un bon lloc per muntar la xarxa
que el barri necessita en aquests moments
de tanta angoixa.
Teníem clar que caldria fer compres i
moure aliments, així que de seguida vam
parlar amb De Veí a Veí, especialistes al
barri a fer aquesta mena de tasques, ja que
fa molt de temps que ajuden i donen suport
a les persones més vulnerables. Pàgina 2 >

I, finalment, fem arribar
un missatge d’ànims i
suport als que ho estan
passant malament, ja sigui
perquè la malaltia els està
afectant directament o
perquè han perdut algun
ésser estimat. I un record
als que ens han deixat.
I a tots vosaltres, lectores
i lectors, cuidem-nos
molt i ajudem-nos, que,
com sabeu, tot està per
fer i tot és possible.
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NOTÍCIA DE PORTADA

Xarxa Solidària de Sant
Antoni pel Covid-19

També ens vam posar en contacte amb l’Associació de Veïns i Veïnes i amb l’Assemblea de Joves, a la
qual pertany la Mireia. A la iniciativa
també s’hi van sumar des de l’inici Fem
Sant Antoni i Sant Antoni Comerç.
Estem intentant donar un servei que
arribi allà on l’ajuda espontània no arriba i a on tampoc no arriba l’administració, que està agafada a contrapeu, com
tota la societat. No hi ha més remei que
improvisar, en una situació nova, però
s’ha d’improvisar bé.
El dissabte en què es va decretar l’estat d’alarma ens vam assabentar que
s’havia creat una altra xarxa de suport
al barri, organitzada a partir de Telegram (Sant Antoni Covid-19). De seguida vam pensar a col·laborar-hi i no
desdoblar la feina, com així ha sigut.
Ens vam posar en contacte amb ells i
ens vam afegir al Telegram per aprofitar el coneixement col·lectiu.
Hem estat des del començament ben
connectats amb altres agents del barri
com els comerciants, a través del SAC, i
amb el CAP de Manso, en part gràcies
la feina feta prèviament a la taula comunitària de salut del barri.
Vam crear un grup de WhatsApp
amb diverses professionals del CAP,
com la directora de l’àrea bàsica de
Pàgina 1 >

#JoEmQuedoACasa
Mireia Piqueras, gestora de projectes en salut global,
veïna de Sant Antoni
Tal com informava la Patrícia Peiró
en el seu article a El País del 5 d’octubre del 2019, un comitè d’experts
de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i del Banc Mundial (BM),
reunits com a The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), havia fet una anàlisi post-Ebola per a
les Nacions Unides amb l’objectiu
de no deixar escapar cap lliçó apresa
en la dura epidèmia que va maltractar l’Àfrica subsahariana. No només
això: l’informe del GPMB ja destacava el risc d’una emergència sanitària
global tipus gripal i s’hi donaven les
pautes per a la mitigació del risc. Des
del punt de vista eurocentrista, no
podem dir, doncs, que hi ha hagut
una manca d’informació sobre les
possibilitats d’una nova epidèmia.
Junt amb aquesta anàlisi del GPMB,
també vam rebre una gran quantitat
d’advertències de la comunitat científica xinesa, i les proves dels primers
mesos, quan va esclatar l’epidèmia
per coronavirus a Wuhan. I, així, a
principis d’any, la maquinària de
vigilància epidemiològica a Catalunya, juntament amb un bon grapat
de grups capdavanters en la recerca
sobre malalties infeccioses al Clínic,
Can Ruti i ISGlobal, es va focalitzar
en aquest virus.
No obstant això, a peu de carrer
tenim la sensació que hi ha hagut
una manca de previsió, sobretot pel
que fa als gestors polítics. Veiem com
el nostre ja malmès sistema sanitari
està fent un sobreesforç per lluitar

Sant Antoni i la metgessa comunitària.
També s’hi van afegir infermeres i un
representant de les farmàcies, que ens
van ajudar a definir protocols segurs
d’actuació basats en una gran premissa:
contacte zero entre qui dona l’ajut i qui
el rep. Aquests protocols havien d’evitar, per exemple, que, intentant ajudar,
algun voluntari asimptomàtic pogués
contagiar una persona gran.
També vam veure inicialment que,
donada l’estratègia de confinament per
combatre l’epidèmia, provocar molta
mobilitat en fer l’ajut podia ser contraproduent. Per això hem estat molt selectius a l’hora de determinar qui ho fa:
que sigui una persona sana i algú que,
si es contagia, no convisqui amb perso-

contra aquest virus, des del punt de
vista de recursos econòmics i de capital humà, i, dia rere dia, la resposta
sembla insuficient. Tot i això, no he
trobat cap veïna que no se senti orgullosa d’auxiliars, infermeres, metgesses, conductores d’ambulància,
assistentes de geriatria i la resta de
personal sanitari i de suport. S’estan
fent bé les coses dins del poc marge
de moviment que tenim. Que haurem
d’exigir responsabilitats als nostres
polítics sobre per què no es tenia un
pla de contingència preparat és cert.
Que ara no és el moment, també. Ara
és el moment d’aplicar la nostra vacuna, la que el poble pot fer, l’única
profilaxi que tenim per tallar la transmissió: quedar-nos a casa. I això és el
que està fent Sant Antoni. Les veïnes
d’aquest barri, un cop més, estan
mostrant la solidaritat de moltes maneres, però la millor, la més efectiva,
és la de quedar-se a casa. Tot el barri
és una gran superilla adormida.
Som en dies complicats: les males
notícies continuaran; tindrem necessitat de sortir al carrer, esgotament, dols
que es quedaran molt endins, sense
pair; no hi haurà prou abraçades els
primers dies, però ho superarem compartint el dolor i cercant junts l’alegria.
No oblidem que el confinament és una
mesura temporal: aviat arribaran fàrmacs per al tractament. Els fàrmacs
preventius tardaran una mica més,
però mentrestant, la confiança en els
nostres sanitaris és l’eina més poderosa que tenim. #JoEmQuedoACasa

nes grans, o de risc, o amb persones de
l’entorn sanitari que volem preservar.
Per tant, hem buscat la mínima mobilitat i la màxima proximitat possible per
fer-ho de la manera més segura.
I la resposta del barri ha estat espectacular! Som més de 350 voluntaris.
Per respectar l’estratègia del confinament mirem de complir dues premisses: l’atenció de proximitat i fer només
el que sigui necessari. Això ens porta
que molts voluntaris s’estiguin sentint
frustrats perquè no els avisem. Però no
els avisem perquè anem actuant amb el
mínim possible de persones per tenir el
màxim possible de resultats. Això sap
greu, perquè hi ha molta gent amb moltes ganes d’ajudar, però a mesura que
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anem trobant maneres de vincular tothom, ho anem fent. D’altra banda, animem tothom a participar en el grup de
Telegram, un espai on la gent pot compartir informacions i iniciatives.
La majoria d’ajuda que es fa al barri
no prové de la Xarxa, és una ajuda més
silenciosa i no tan organitzada. És l’ajuda espontània, que es fa escala per escala i que organitzen els veïns, els parents.
En aquest sentit, la Xarxa s’acaba especialitzant en els casos més greus o aquells
en què l’aïllament respecte a l’entorn és
més profund, ja sigui perquè els parents
viuen molt lluny o perquè no tenen una
gran connexió amb el veïnat. Sovint actuem perquè ens ho indiquen els membres del CAP, metgesses, treballadores
socials, professionals dels serveis socials o treballadores familiars (les que es
dediquen a actuar en el domicili i a fer
cures a gent que no se les pot fer).

Què està fent la Xarxa Solidària
de Sant Antoni pel Covid-19?
Inicialment teníem la idea de fer coses
que ara hem vist que no són la nostra
tasca. Per exemple, ara tenim la regla de
no entrar mai a domicili; abans d’entrar
a domicili, mirem alternatives. Ens dediquem a crear “unitats de seguiment”,
és a dir, aparellar algú amb necessitats
amb un veí voluntari que visqui a prop,
per tal que tingui un contacte telefònic
periòdic, i li pugui anar a comprar, llençar la brossa, anar a la farmàcia, etc.
També ens hem trobat que les mesures de confinament han afectat econòmicament molta gent i, en aquest sentit,
comptar amb l’ONG De Veí a Veí dins
de la Xarxa està sent vital. Hi ha una
gran demanda de veïns i veïnes de Sant
Antoni, però també del Poble-sec i del
Raval, que han trobat en el nostre telè-

fon un lloc on agafar-se.
Sovint és gent que, de cop, ha deixat
de tenir ingressos i necessita aliments,
i aquesta tasca l’estem intentant fer, la
d’ajudar a parar el cop. Això crea bastant d’estrès, sobretot perquè al principi
no comptàvem que la demanda seria
tan gran. Però vist com ha anat la cosa,
és molt raonable. La gent a qui en un
primer moment hem atès és gent que
potser estava treballant en negre, algunes persones en situació administrativa
no regular, etc.
Veient la magnitud de la cosa, hem
buscat (i continuem buscant) recursos
per enfortir el nivell d’estoc d’aliments
per, com a mínim, poder repartir aliments i ajut a famílies sense ingressos,
o amb uns ingressos escassos, molt castigades pel tall que ha suposat el confinament.
Ara intuïm que d’aquí a poc vindrà a
demanar ajuda un altre perfil de gent,
potser gent que mai no havia pensat
estar en aquesta situació, sobretot: autònoms i afectats per acomiadaments.
“Podeu fer mascaretes?”
La producció de mascaretes ha estat
una producció casolana desesperada.
Els professionals del CAP, que han estat
molt receptius i entusiastes des del primer moment, ens han ajudat molt. D’ells
vam rebre demandes relacionades amb
la situació en què estaven: havien de fer
front sense prou equipament a una epidèmia, a una malaltia nova, altament
contagiosa i amb una elevada taxa de
letalitat. Això podia provocar, esclar,
que els professionals que estan en contacte amb els malalts caiguessin infectats, la qual cosa podia incrementar el
col·lapse del sistema sanitari.
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Continuem produint
mascaretes
Inicialment vam tenir una demanda
en aquest sentit: “Podeu fer mascaretes?”. Ens van passar uns vídeos de com
es feien i vam fer una crida a la qual el
veïnat va respondre de manera espectacular. També veïnes del Poble-sec es
van posar a fer mascaretes.
Per fer-les, estem utilitzant els recursos més organitzats que coneixem. Per
exemple, les cosidores, aquelles puntaires amb passió per cosir que, cada festa
major, s’organitzen i queden. D’aquesta manera, en un cap de setmana vam
aconseguir fer 400 mascaretes de cotó.
També, unes quantes fetes a partir de
carpetes, que han estat molt apreciades
pel CAP perquè, tot i ser molt senzilles,
protegeixen tota la cara.
Ens preocupava molt el fet d’estar
fent una cosa casolana per a un equip
sanitari i que havia d’evitar el risc de
contagi. Ens feia molt de respecte que el

que fèiem no acabés sent més perjudicial que beneficiós. Per entendre’ns, que
no poséssim a la boca dels sanitaris una
mascareta infectada de coronavirus per
algun defecte de fabricació. Però hem
trobat la manera de fer-ho bé: demanem
a les voluntàries que rentin les produccions a alta temperatura.
Passats els primers dies, el CAP ens
va demanar més mascaretes de pantalla,
però, per sort, ara ja està servit.
També la setmana passada vam lliurar una petició expressa: uns davantals
fets d’hule, com a material de protecció. Els vam aconseguir servir ràpid
contactant directament amb una de les
cosidores.
Les professionals del CAP n’estan
molt agraïdes i han sortit a aplaudir el
veïnat organitzat i solidari, que és el
que som. Els aplaudiments dels professionals del CAP són molt emotius.

Des de la Xarxa continuem produint
mascaretes. També fem recollida i entrega de material, ens demanen moltes vetes, però no en tenim. Anem entregant teles seguint els principis de
reduir la mobilitat. Per exemple, tres
voluntaris fan el que hem anomenat la
“Ruta de les mascaretes”, per evitar que
la gent que cus surti de casa per entregar-les al CAP. Els tres voluntaris recullen material que la gent dona, el reparteixen i recullen mascaretes...
La gent que participa a la Xarxa n’està
orgullosa, i fins i tot es posen en contacte amb nosaltres des d’altres barris perquè ens volen donar mascaretes, però
no hi anem perquè en alguns casos són
molt lluny i, insisteixo, volem respectar
el principi de minimitzar la mobilitat.
Oferim les mascaretes a aquells col·
lectius que ens les demanen. N’hem
donat a un parell de residències, una de
4

Sant Antoni i una del Poble-sec. També
n’hem donat als Mossos d’Esquadra, a
residències i a treballadores socials.
Continuarem treballant fins que no
fem falta, quan hi hagi prou serveis i
equipaments homologats. La tasca de
la Xarxa ha estat una resposta de desesperació i de generositat de la gent del
barri amb ganes de col·laborar, però no
pensem que sigui la situació ideal.

Com podeu ajudar?

•

Cal que s’apuntin més veïns? Sí, però també cal que els que s’apuntin
tinguin paciència; arribarà el seu moment d’ajudar, però pot trigar.

•

Necessitem detectar més casos: quan anem a comprar, o si per exemple
passegem el gos, veiem molta gent gran que surt i que seria millor que no
sortís. I nosaltres tenim alternatives perquè no surtin.

• Ens cal, sobretot, implicar més comerços de barri perquè coneguin i confiïn en el sistema d’entrega a domicili i que fins i tot siguin proactius, que
recomanin l’entrega a domicili.
• Hem de fer arribar, per tant, aquest missatge: “Nosaltres podem sortir de
casa d’una manera organitzada i responsable perquè tu no surtis”. En
aquest sentit, estem donant suport a diferents comerços perquè facilitin fer
les comandes a domicili amb un contacte zero. Que no és fàcil quan hi ha
d’haver intercanvi de diners! Però hi ha comerços que permeten fer entregues a domicili amb un contacte zero, amb fórmules que generen confiança. El fet de no veure la persona, o de no utilitzar la targeta de crèdit
perquè ja és una mica de contacte, pot crear desconfiança. Amb les donacions que rep De Veí a Veí al seu compte bancari mirem de garantir una
seguretat econòmica tant al que és a casa com al comerç i al voluntari.
• I tant que ve de gust sortir de casa, ja ho entenem! Però ara l’estratègia és
quedar-se a casa i nosaltres contribuirem al fet que la gent necessitada
d’ajuda ho pugui fer.
• També ens arriben demandes que no esperàvem, en què no havíem pensat. Fa uns dies una veïna ens va demanar que l’ajudéssim a aconseguir
un ordinador perquè el seu fill pogués seguir la formació en línia.

•

També podeu col·laborar a la Xarxa fent un ingrés al compte corrent de
l’ONG De Veí a Veí: IBAN ES98 3025 0001 1114 3347 6520

I en això estem: que el barri, en una situació tan difícil, sigui un barri, una comunitat on tots ens ajudem perquè ens en sortim tots plegats. I que la situació que
vivim sigui tan curta com sigui possible i que ens sentim tan acompanyats com
sigui possible!

Ciutat calmada: utopia o distopia
Albert Ballbé, enginyer
Aquests dies costa trobar lectures positives a la situació que vivim. Però si
n’hi ha una, és la prova pilot de què
passa al nostre voltant quan l’activitat humana s’atura. I hi passen coses
bones, i més a ciutat. No hi ha pràcticament trànsit, i els indicadors de contaminació han baixat radicalment. El
cel sembla fins i tot més blau. Des dels
balcons es percep aquesta tranquil·litat, molt present pel silenci. O més ben
dit, pel cant dels ocells que se sent a
tota hora. I quan has de baixar al carrer la vida és més lenta, més assossegada, i sembla que tot el carrer és per
a tu. Per la vorera pots caminar sense
demanar perdó, per les terrasses que
et recorden la mercantilització de l’es-

pai públic. I, tot i que tímidament i a
distància (física), quan et creues amb
un veí o veïna hi parles breument. Li
preguntes com està, com es troba ell
o ella i la seva família. Temps, espai,
silenci, veïnatge i empatia.
Evidentment, és una realitat perversa. Distòpica. El silenci és eixordador,
de fet. Perquè aquesta tranquil·litat se
sustenta sobre una població confinada i atemorida a casa. Una presència
policial (i militar!) estesa. Una aturada de l’activitat econòmica, amb unes
conseqüències incertes que fan por. I
sobretot perquè hi ha un patiment de
part importat de la població i uns hospitals amb una activitat frenètica per
tal que el cost social d’aquesta pandè-

mia (i de la discutible gestió política
que se n’està fent) sigui el menor possible. De car, ho serà.
M’interessa mirar-me la situació
com un pèndol. Un extrem és el que
fins fa un mes ens semblava normal,
i potser no ho era tant. L’altre extrem,
l’actual, té aspectes positius que mostren una altra realitat possible als
nostres barris. Com diuen les lleis físiques, el pèndol hauria de tendir a la
seva posició estable. Allà on la suma
de forces, estàtiques i dinàmiques,
queda neutra. Esperem que la lliçó
ens serveixi per valorar què tenim, on
vivim, i a qui cedim i per a què el nostre espai, el nostre entorn i l’aire que
respirem.
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Militància, malgrat tot

Esperança Sierra i Serra, configuradora de chatbots
Jo vinc d’una terra de mirar per la
finestra i veure muntanyes i arbres, a
prop i lluny, però sobretot distàncies
molt llargues, verdor arreu. Recordo
molts vespres que sortia a fora a punt
de fer-se fosc i deia bona nit a un arbre,
sempre un de concret, un pi que s’estava ben sol a la punta d’un sortint de
la Mola. Hi penso, en tot això, ara des
de casa, a Barcelona, en un Sant Antoni
estimat i molt volgut, malgrat que mai
no he dit bona nit al plàtan que tinc davant del balcó. Però a partir d’avui ho
faré. No és menys vida la seva que la

del pi sol del sortint de la Mola.
Algú podria pensar, després de llegir el que acabo d’escriure, que potser
enyoro les distàncies verdes de la meva
terra. Però no, no em passa, de debò
que no. Sempre hi vaig percebre una
fredor tallant, en espais tan i tan oberts,
potser per això deia bona nit al pi, per
apropar-me’l, per fer-me’l veí estimat.
Hi he pensat molt, en això, els últims
quinze dies, ara que quedar-se a casa
no és una tria. I em sap greu dir que,
de tan a prop que ho sento tot, aquí, al
barri, encara que ara tancat i latent, no

enyoro res. Bé, sí, abraçar la meva mare
i el meu pare, només. Només! I ara escriure-ho em fa plorar. Però no sento
fredor ni llunyania. Els disset anys que
fa que visc al barri m’han fet ser-ne un
tros. Soc un tros de Sant Antoni que ara
mira per la finestra i se sent necessària dins aquest entramat de persones,
bars, botigues, passejos, sopars, cerveses i pel·lícules en versió original que
m’han construït i que ara, malgrat les
parets i els sostres que ens separen, em
fan ser, més que mai, estructura militant d’aquest tot.

ECONOMIA

Rebota o explota

Ricard Torné i Codina, economista
Com el replicant Roy Batty en el seu
darrer monòleg a Blade runner, d’aquí a
uns anys podreu dir amb tota seguretat,
“I've seen things you people wouldn't
believe” (He vist coses que els humans
no us podríeu creure mai de la vida”).
Al mes de febrer, els principals indicadors de l’economia xinesa es desplomaven a nivells només superats per la
crisi del 1989-90 (caiguda de la Unió
Soviètica i les protestes de Tiananmen), mentre que el nombre d’afiliats
a la Seguretat Social a l’estat espanyol
queia en gairebé un milió de persones
durant la segona quinzena de març. Rècord en un país acostumat a superar-se
en males dades d’ocupació. A més, les

perspectives econòmiques mundials
s’han esfondrat i, per segons qui escriu,
el PIB global a la primera meitat de l’any
serà el pitjor des de l’inici de la Segona
Guerra Mundial. Una paradoxa sobre la
guerra i l’economia: una bomba incrementa el PIB (producció), mentre que
un hospital bombardejat no resta en el
còmput (estoc de capital). Per pensar-hi.
Com a La haine, el que és important
no és com caus, sinó com aterres, o més
ben dit, com rebotes. Una V (caiguda i
recuperació ràpida), una U (recuperació
lenta) o la L (estancament en la misèria).
Per tornar a engegar la maquinària, necessitarem persones que comprin i empreses que produeixin. Per tenir perso-

nes que comprin, necessitem gent amb
feina. I perquè les empreses produeixin,
necessitem que no estiguin en fallida. A
més, la recuperació s’haurà de fer sobre
la base d’una societat encara empobrida
per la crisi financera del 2008-2014. Com
el lector es deu poder imaginar, això vol
dir una factura enorme que no es podrà pagar només amb impostos (esperem que dels rics) i, per tant, és hora de
trencar un dels dogmes liberals: el Banc
Central Europeu ha de començar a imprimir diners (monetaritzar la despesa)
per finançar la recuperació. Altrament,
aquesta crisi la pagarem els de sempre,
en forma de noves retallades, venda
d’actius públics i impostos.

CULTURA

Bé de primera necessitat

Sònia Feligreras Lorite, gestora cultural
Aquests dies de confinament estem
veient una allau d’accions desinteressades que provenen del nostre teixit
artístic. Estan compartint amb la ciutadania el seu treball de manera altruista. Ho fan a través de les xarxes
perquè puguem passar el temps de la
millor manera possible, aprenent, gaudint i sentint que no estem soles. Però,
malauradament, quan tot això passi, la
majoria d’aquests artistes i professionals de la cultura hauran desaparegut,
així com companyies i empreses culturals; fins i tot les institucions culturals

patiran retallades pressupostàries en
la que, tot ens porta a pensar, serà una
crisi econòmica per al sector equivalent
a la del 2008 o pitjor.
Fa uns mesos, des del sector cultural
es demanava al govern de la Generalitat
el 2% del pressupost i avui es demana
poder sobreviure a aquesta pandèmia,
que ha provocat el tancament de teatres, cinemes, sales de concerts i empreses culturals i que ha posposat (en
el millor dels casos) i cancel·lat milers
d’esdeveniments culturals (fires, festivals, concerts...) que haurien tingut

lloc en aquest mes i en els dos següents
i que han deixat sense feina, temporal
i definitiva, milers de professionals del
sector, sobretot dones.
Les institucions s’han compromès
a fer costat al teixit cultural amb ajuts
econòmics, però què farem nosaltres
com a societat?
A mi, humanista i de professió gestora
cultural, no m’agrada donar consells, ni
molt menys ordres, però el confinament
i el moment històric m'empoderen per
demanar-nos a totes un replantejament
dels models socioeconòmics existents i
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pensar quins referents i valors són els
que volem reflectir com a societat i volem transmetre als que ens segueixen.
Com a societat hem de valorar la
cultura sempre i no només com a entreteniment i diversió, sinó donant-li
el valor que té: com un bé comú, com

una eina política necessària per transformar la nostra societat i generar pensament crític.
Una cultura diversa, rica i forta és el
reflex d’una societat millor, i l’educació
ha de ser el nostre mitjà. Aquí hi intervenen institucions i societat en el seu

conjunt, en facilitar i fomentar l’hàbit
cultural.
Per començar, quan tot això s’acabi, si
us plau, anem totes al teatre, al cinema,
omplim les sales de concerts, els museus, donem suport al nostre teixit cultural, no perdem també la cultura.

Més que un súper

Pere Salazar, encarregat de supermercat
Apujo la persiana del súper observant
com ja hi ha gent que espera que digui les paraules màgiques i poder entrar. Abillat amb els ja imprescindibles
guants de làtex, la mascareta i una bona
dosi de paciència, arriba el moment.
Obro i... mirades d’agraïment omplen
el local. Encaro el moment amb precaució i amb la sensació que ha estat reconvertit en un comerç de luxe. Som essencials. Qui m’ho havia de dir, fa poc més
de dues setmanes. És com si ara el món
s’adonés que el nostre petit comerç,
d’uns limitats 300 metres quadrats i
dedicat gairebé en exclusiva al bar-

ri, és una peça important en les vides
dels veïns. Un súper enfilat a la sortida
d’emocions i sensacions, assemblant la
situació a aquells vint minuts d’esbarjo
que teníem a l’escola.
La clientela pregunta, cerca, es nota
que endarrereixen el moment de trobar
allò que han vingut a buscar. No convé
ser ràpid. Tenen temps de sobres, encara que no sigui el més recomanable per
a ningú. En el fons, i dins de la irracionalitat de la situació, s’entén.
Són veïns que fa temps que no es veuen i es miren, i es pregunten a la petita
distància d’un metre escàs que com va

tot. Necessiten el nostre espai moltes
vegades ignorat, menystingut, diria jo,
per poder relacionar sentiments íntims,
per petits que siguin. Lloc de trobada i
de refugi d’una solitud obligada.
Un súper i un gabinet de psicologia. Un dos per un. Venem articles de
consum, i al mateix temps proporcionem llaços d’unió, imprescindibles en
molts sentits.
Ja no som un simple supermercat,
som la llibertat momentània i la vàlvula d’escapament de persones a qui la
situació no els deixa fer res més, en la
rutina de les seves vides confinades.

I després?

Mireia Cirera Hidalgo, consultora en tercer sector
i cooperació internacional
Des del terrat de l’edifici de casa meva
observo un carrer Parlament completament buit. Un buit intangible. Aquella
artèria estratègica de la qual escrivia a
L’Antònia l’any 2018, ara ressorgeix alterada. Aquells clarobscurs tan característics de Parlament s’han esvaït, i han
donat espai a un aire que es comença
a descongestionar, un aire cristal·lí. Un
silenci intens. Incòmode. Aclaparador.
Ara, una dràstica transformació inesperada. Un barri desconegut.
Ha arribat la primavera al nostre barri en temps de confinament. Una primavera potser agredolça?
Què passarà amb totes i tots nosaltres
quan s’acabi tot això? El confinament
ens està fent trontollar els pilars bàsics.
I és en aquest impàs que em pregunto si
tornarem a ser les mateixes i els mateixos que abans. Com ens relacionarem
“després de…”? Em pregunto, realment
em pregunto, si es produirà algun canvi —per lleu que sigui— de consciència
col·lectiva. O simplement, quan acabi
aquesta era d’incertesa, aquesta distopia de la qual s’està parlant, ens llevarem cada matí per reprendre les nostres

vides exactament igual que abans.
No havíem après a parar. Aquest virus ha frenat el món de cop i ens hem
topat amb una realitat que no aconseguim comprendre. Era tanta la nostra
velocitat que l’impacte ha estat realment sec, implacable. Se’ns ha privat de
la llibertat de moviment. Hem deixat
de consumir compulsivament. S’han
cancel·lat els esdeveniments, les festes,
les trobades amb la família, amb amics
i amigues. La socialització que tant ens
nodria ha estat mutilada. Se’ns ha prohibit viatjar. I els nostres infants estan
confinats a casa, sense escola, sense
tantes activitats extraescolars. Sense la
llibertat de moviments expansius, sí,
però també sense la bogeria de tanta
velocitat. Estàvem submergits en tanta
immediatesa que no podíem apreciar
el temps. Simplement, el temps. Tant és
així que des del primer dia de confinament una gran quantitat d’iniciatives
han sorgit a les xarxes virtuals fins al
punt que ens empenyen a una activació d’una agenda online accelerada,
i dificulten la pròpia voluntat d’estar
soles i sols.

I és en aquesta aturada massiva que
les treballadores i els treballadors dels
serveis anomenats essencials estan fent
possible el funcionament de la societat.
Sanitat, alimentació, neteja, transport,
etc. treballen dia rere dia per cobrir les
nostres necessitats bàsiques i ens obren
camí, amb la qual cosa fan visible la
seva indispensable tasca.
No ens n’oblidem. Si us plau, no ens
oblidem que l’expansió de la pandèmia
ens ha posat de cara a una realitat que
segurament bona part de la humanitat
no volia veure. Les desigualtats s’han
fet més visibles. Entitats socials estan
lluitant per protegir els drets bàsics de
les persones més vulnerables, les quals
en aquesta mena de situacions presenten encara més riscos de ser excloses de
la nostra societat. Com a part positiva,
en aquest procés de confinament estan
sorgint iniciatives de suport veïnal i
comunitari. Països llatinoamericans i
africans on el coronavirus va arribant
molt a poc a poc estan duent a terme
mesures molt estrictes (segons les possibilitats de cada país) per tal d’evitar
el col·lapse del sistema sanitari, i òbvi7

ament de l’economia, ja que seria una
catàstrofe. No m’aturaré en exemples, i
tampoc pretenc fer una mirada global,
ja que cada país té la seva pròpia idiosincràsia i caldria fer una anàlisi profunda de cadascun que en aquest mitjà
no toca. Per a molts d’aquests països o
persones, segurament el coronavirus
és una desgràcia més, ja que és molt
possible que el confinament els faci
morir de fam i no del virus. Per a d’al-

tres, segurament plantejar-nos canvis
de consciència durant el confinament
representa un privilegi.
Des del meu pis petit del carrer Parlament, em confino, m’intento aïllar,
aturar-me en el present, preguntar-me
per la incertesa del “després de”, quan
m’ho permeten les xarxes i les comunicacions virtuals i faig malabarismes
entre el teletreball i la cura i l’educació
de la meva filla i el meu fill (com tot-

Veïnes, no policies

Aplaudim

Adriana Gil Juárez i Joel Feliu, psicòlogues
socials i veïnes de Sant Antoni
Aquests dies s’ha parlat molt de la famosa “distància social”; és un vocabulari desafortunat, perquè en realitat,
només es necessita “distància física” i
no pas social. Ben al contrari, la distància social ha de ser menor que mai, hem
d’estar molt més a prop de la gent per
cuidar-nos entre totes. Tanmateix, no
confonguem cura amb vigilància. Tot
i que el nostre ordre social té els rols
ben marcats, en moments estranys com
aquest en què l’ordre habitual ha quedat trastocat, el que ha de fer cadascú
és certament ambigu i no tothom ho interpreta de la mateixa manera. Per això,
aquests dies hem sentit a parlar molt de
la “policia de balcó”, aquella gent que es
dedica a increpar qui considera que no
respecta les normes de la quarantena.
Quan se’ns diu i se’ns repeteix que
hem de fer pinya, estar unides i que
és responsabilitat nostra resoldre això,
sembla que se’ns demana que totes siguem l’autoritat que ha de vetllar pel
compliment de la llei, però no és així:

som veïnes, no policies. És més, quan
se’ns diu que totes som iguals i que
hem de col·laborar en la mateixa mesura, tinguem clar que no és gens injust
que hi hagi qui faci menys esforç que
d’altres, ja que no tothom pot fer el mateix. Aquest discurs igualitari, en una
societat que és tan desigual i tan diversa com la nostra, fa invisible la varietat
de situacions personals, no ens permet
apreciar les necessitats diferents ni ens
ajuda a entendre que no totes disposem
dels mateixos recursos materials, mentals i afectius.
Així doncs, d’aquesta situació només
ens en sortirem amb respecte, comprensió i solidaritat, és a dir, amb bon
veïnatge. En efecte, si ens sembla que
algú està vulnerant una norma i no el
coneixem de res, no diguem res o preguntem abans de cridar; en canvi, si el
coneixem bé, recordem-li les normes
amablement. No és el moment per fer
escalar conflictes, sinó per ser generosos i comprensius.

HABITATGE

La vaga de lloguers
Fem Sant Antoni

Veïns del barri de Sant Antoni s’han
sumat a la vaga de lloguers convocada per a l’1 d’abril per 200 entitats a
tot l’Estat per demanar que el govern
espanyol suspengui el pagament de
lloguers, hipoteques i subministres
bàsics. La vaga durarà fins que l’Estat
decreti la condonació dels lloguers.
El paquet de mesures presentades
per la Moncloa en matèria de lloguer
són clarament insuficients. Aquestes
mesures —el microcrèdit, la prorrogació automàtica per sis mesos dels

hom). Des del balcó intento mirar més
enllà del barri. Potser és el moment
de donar llum a aquest túnel en clau
d’oportunitats. I després? Ningú sap
què vindrà després. Recordarem tot
el que estem vivint? Construirem un
món millor? Lluitarem en clau col·lectiva contra les desigualtats imperants
del sistema capitalista? O la nostra
memòria col·lectiva, tan perillosament
fràgil, ens farà tornar enrere?

contractes que acaben en tres mesos i
algunes ajudes al lloguer— estan dirigides a assegurar que el sector immobiliari no perdi diners en aquesta crisi.
La protecció del sector immobiliari
es fa, per tant, a costa d’un augment
de l’endeutament de les famílies, tot i
que, com sabeu perfectament, el 74%
del deute de les famílies prové de
l’habitatge. En aquest moment de gravíssima crisi econòmica, la negativa
del govern espanyol a declarar la suspensió del pagament dels lloguers i a

TONI QUESADA · Cada

dia sortim a les
vuit en punt i aplaudim. Ens agrada
veure gent a les finestres, terrasses
i balcons, que piquen tan fort com
nosaltres. I ho fem perquè és una
experiència alliberadora. Siguem
sincers, també tenim por, i veure
gent de tota condició que crida,
balla i aplaudeix igual que nosaltres
ens fa sentir part d’alguna cosa més
grossa i important.
Devem estar d’acord que quan
aplaudim ho fem pensant en la gent
que treballa als hospitals mirant de
parar la pandèmia amb heroïcitat
involuntària. També per les caixeres
dels súpers que, per uns sous baixos,
han de mantenir-se a primera línia
amb actitud espartana. Anant més
enllà, hi ha els treballadors de la
neteja i transportistes, necessaris
per garantir que la resta puguem
quedar-nos a casa mentre la cadena
de primeres necessitats no s’atura.
Sí, sí, aplaudim-los.
Però també ho fem —i ara ja
potser ens comencen a fer mal les
mans— per recuperar el temps
perdut. Per tot allò que no vam
fer. Ben fort per totes les cassoles
que no vam picar quan retallaven
la sanitat. Ara ja estem mirant els
ulls dels nostres veïns i ho sabem.
Sabem que vam permetre que
es privatitzessin els serveis i es
tanquessin les plantes dels hospitals
que ara fallen perquè s’han
convertit en negoci.
D’acord, acceptem que hi ha un
cert remordiment, però continuem
picant fort, si us plau. Aplaudim
mentre ens jurem que quan tot això
acabi continuarem sortint als carrers
per ser una sola veu en les lluites
que ara s’obren davant nostre.
Prometem que estarem junts per
afrontar els canvis que ens queden
per viure. Acompanyem-nos en
aquesta nova era de la qual volem
ser protagonistes.
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regular els preus del lloguer demostra l’aposta política de la Moncloa per
protegir els interessos immobiliaris
malgrat el patiment social que aquesta decisió provoca en amplis sectors
de la població.
El govern espanyol argumenta les
decisions preses respecte al lloguer
insistint que la majoria dels arrendadors són persones que depenen dels
ingressos del lloguer. El fet, però, és
que no existeix cap prova que això sigui veritat. El que saben segur és que
a Barcelona 1.000 arrendadors controlen 75.000 habitatges. A més, els petits
propietaris tenen una exempció del
60% en l’IRPF i els fons voltor i socimis no paguen impostos de societats.
Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogateres i Llogaters, ho
explica amb gran claredat: “Amb la
crisi sanitària, una part enorme de la
població ha perdut la feina i una bona
part dels seus ingressos. Hi ha milions
de treballadors precaris, autònoms i
petits empresaris que, si no treballen,
no ingressen. No obstant això, se’ls
segueix exigint que paguin lloguers,
hipoteques i factures. Aquesta situació és irracional i injusta: si l’economia productiva es paralitza per lluitar
contra el virus, també s’ha d’aturar
l’economia rendista i extractiva”.
La crisi que estem vivint està posant
de manifest un munt de problemes
estructurals que organitza la nostra
societat. Hem d’assenyalar, i no ens
cansem de denunciar, l’extensa i creixent precarització del treball i el gran
volum de l’economia submergida, que
són la base del funcionament d’amplis
sectors econòmics i dels seus alts rendiments i beneficis econòmics. Aquesta precarització nega als treballadors i
treballadores drets laborals i els deixa
al marge i totalment desprotegits fins
i tot de les minses i limitades mesures

Parets de Sant Antoni
Isabel Aparici
En temps de confinament, els balcons
són solàriums, sales de lectura, espais de socialització i també altaveus
de l’expressió ciutadana. Al carrer
Marquès de Campo Sagrado porten
un missatge positiu al veïnat: aquesta
estranya història que ens toca viure acabarà bé. Segur. Com veieu, és
possible caçar cal·ligrafies sense sortir de casa, un punt de normalitat en
aquests dies excepcionals.

de protecció social que s’han dictat.
La precarització laboral també
afecta molt particularment els treballadors i treballadores autònoms que
veuen els seus ingressos greument
afectats per la crisi actual. Afecta també els petits comerços, comerços de
proximitat, que no poden fer front al
pagament del lloguer dels seus locals.
Uns i altres es veuen igualment desprotegits pel paquet de mesures de la
Moncloa que prioritza els grans interessos econòmics de l’Ibex i empreses
del seu entorn.
La vaga per la suspensió del pagament dels lloguers reclama també la
suspensió del pagament dels subministraments bàsics, que els habitatges buits es posin a la disposició dels
qui no en tenen, que es reguli el preu
del lloguer, que s’expropiïn els pisos
acumulats pels fons voltor i els bancs
i que s’aturin els desnonaments. Perquè treballadors en situació de precarietat laboral, autònoms i petits comerços, molts dels quals llogaters, són
víctimes no només de l’especulació
immobiliària que regeix el mercat de
l’habitatge, sinó també la total falta de
voluntat política de posar remei al patiment social que la crisi sanitària ha
provocat i posat de manifest.
En contra de la mercantilització del
mercat de l’habitatge, Fem Sant Antoni
donem tot el nostre suport a la vaga.

Informació sobre la vaga lloguers
https://suspensionalquileres.org
https://sindicatdellogateres.org
Comitè de Vaga al barri
de Sant Antoni
Contacte: femsantantoni@gmail.com
Telegram: Comitè Vaga Sant Antoni
Twitter: @femsantantoni

Entre dos mons

Jordi Tomàs,
antropòleg i escriptor,
veí de Sant Antoni
Fa temps que els antropòlegs intenten
explicar que per prevenir i tractar qualsevol malaltia també cal entendre com
és la societat que la pateix. Perquè els
éssers humans defineixen, interpreten i
viuen la salut i la malaltia de maneres
diferents segons el context social i cultural. En els darrers dies hem après que
l’evolució i la lluita contra la pandèmia
també té a veure en com cadascú valora
la família, la comunitat, la solidaritat, la
llibertat, el poder, el consum, l’amor, la
feina i un llarg etcètera. Perquè tot està
relacionat, però no tothom ho relaciona
de la mateixa manera.
Fa sis anys, alguns antropòlegs van
treballar en l’epidèmia d’Ebola de
l’Àfrica occidental. Hi havia gent, a casa
nostra, que s’escandalitzava perquè alguns africans semblava que no volien
obeir les autoritats sanitàries, aïllar-se i
deixar de practicar “rituals ancestrals”.
I els antropòlegs s’afanyaven, d’una
banda, a ajudar a mitjançar entre diferents mons i, de l’altra, a fer-se preguntes i respondre-les: per què en un barri
s’ha reproduït ràpidament el virus i en
un altre no? Per què hi ha més dones
contagiades? Per què aquí no s’han seguit les recomanacions del govern immediatament? Etc. Etc.
Ara l’epidèmia la tenim a casa. I les
preguntes, també. Tota societat sempre
s’acaba posant davant del seu propi mirall. Els antropòlegs i antropòlogues, a
part de demanar-nos per què la pandèmia s’està gestionant d’una determinada manera, també volem saber com la
gent fa front a la situació. Decideix fer
cas a ulls clucs a les autoritats o contesta al poder d’alguna manera? S’inventa nous rituals? Es relaciona amb gent
nova? Percep el temps, l’espai, les relacions humanes —la vida, en definitiva—,
d’una altra manera? I aquest canvi de
percepció la porta a actuar d’una manera diferent?
Una pandèmia és un espai liminar,
un instant incert i transitori que limita
dos mons, el d’abans i el de després. Tot
moment de trànsit és a la vegada destructiu i constructiu.
Per això, i perquè l’ésser humà té una
gran capacitat d’adaptació i d’inventiva,
ara és un bon moment per pensar com a
persones, com a barri i com a societat què
mantindrem del món d’abans i de què
ens desempallegarem per sempre més.
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Campanya “BarcelO2na respira”
Sara Jové

Va començar a tenir febre quatre dies
després d’aquell dijous que van tancar
les escoles. Febre alta que baixava amb
paracetamol, per tant, la teoria deia que
no ens havíem de preocupar. I no, no havia anat a Itàlia, ni a la Xina, així que possiblement era una grip o ves a saber què.
Sis dies després va començar la tos.
Ens va semblar que no era prudent esperar més i vam anar a la Vall d’Hebron. El
metge que atenia a urgències portava una
mascareta de cirurgia, completament
insuficient per protegir la seva salut. El
personal sanitari estava saturat, cansat i
jugant-se el físic cada dia per fer la seva
feina. Com si fos una situació de guerra.
Una radiografia va confirmar que el
meu pare tenia una pneumònia bilateral.
També tenia Covid-19. A partir d’aquí,
vuit dies ingressat. I la meva mare, també infectada —tot i que amb símptomes
lleus—, sola a casa. Dues setmanes a
l’infern. Ells i nosaltres, els seus fills, que
vivíem encadenats al mòbil intentant que
el meu pare no tirés la tovallola en els moments de més desesperació i incertesa.
La nostra petita història ha acabat bé
(tot i que la recuperació serà lenta). Però

Rap viral
per

McTralla

Ja surt el sol damunt del mercat, no
he dormit prou però sí que he somiat:
veia els teus ulls, el teu somriure,
ens abraçàvem, volàvem lliures...
M’he despertat de cop, la tele
engegada, un rostre cínic, quina putada!
Parla de morts farcits de galons,

cada vegada que s’actualitza el nombre
de víctimes penso en les persones i les
famílies que hi ha al darrere. No ens
podem quedar de braços plegats. Penso
que els que podem fer-hi alguna cosa
tenim la responsabilitat moral d’actuar.
I amb aquesta motivació hem engegat una campanya anomenada “BarcelO2na respira” (www.migranodearena.
org/reto/21649/barcelona-respira) per
tal de comprar respiradors artificials
i altres equipaments necessaris per a
l’Hospital del Mar de Barcelona. Queden poquets dies perquè s’acabi, i qualsevol aportació és benvinguda.
I es pot ajudar de moltes maneres. A
Sant Antoni, ja sabeu que hi ha la xarxa
solidària de suport que permet facilitar
l’accés d’aliments i medicaments a les
persones que formen part del col·lectiu de
risc (WhatsApp: 640310738 o 650853480,
i adreça de correu electrònic: xarxasuportsantantoni@calabria66.net).
I si no vols fer res més que tancar-te
al teu niu fins que això passi, almenys
quan surtis de casa i vagis a comprar,
sigues amable i respecta les distàncies
de seguretat.

pàtries, banderes... Aquest tio és boig!
On són els metges? On són
els que saben? Volen salvarnos? Només enganyen.
Moren els avis, les nostres iaies,
sortien cars? D'això es tractava?
El Capital no mor, es reinventa,
ara és un virus, l’arma perfecta
dels Rockefeller, la banca Morgan,
grup Bilderberg, també la troica.
Volen un ordre nou, control total, que

Iniciatives
al barri

Banc del Temps
Sant Antoni
https://www.facebook.com/
bdtsantantoni

Des del Banc del Temps de Sant Antoni treballem per arribar a ser una xarxa
d’economia social i solidària. Una xarxa
de confiança en què els membres intercanviïn habilitats i serveis entre ells sense utilitzar els diners, únicament comptabilitzant les hores prestades i rebudes.
És a dir, utilitzar el temps per fomentar
la vida comunitària, i utilitzar-lo com a
element igualador, ja que les hores d’uns
no valen més que les dels altres.
Hi ha actives ofertes com ara intercanvi d’idiomes (anglès i alemany), classes
de piano i llenguatge musical, redacció i
correcció de textos... Però quan vagi creixent la base —com hem vist en els altres
barris— s'ampliarà a tota mena d'àmbits,
com les cures, l’acompanyament, les petites tasques de bricolatge... O, en definitiva, s’ampliarà segons les necessitats i
les habilitats del barri.
Durant el confinament, el sistema
d’intercanvi d’hores continua sent vàlid; això sí, bàsicament en format digital: formació online, explicacions,
aprenentatges, etcètera. Si voleu més
informació o voleu oferir les vostres
hores des de casa, a canvi de les hores
d’algú altre, consulteu el nostre Twitter
@bdtSantAntoni o escriviu-nos a bdtsantantoni@calabria66.net.

visquem amb por, res de llibertat.
Però no acaba el món, potser sí el seu,
els privilegis, els nostres malsons.
Sort del pagès, les infermeres, les
noies del súper i les bomberes,
els camioners, els voluntaris, qui
neteja els carrers, els sanitaris.
La gent dels barris omplim els balcons,
tornarem als carrers i serem molts
només el poble salvarà el poble,
només el poble salvarà el poble.
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Cultura popular en 4G

Mireia Piqueras, cap de colla dels Trapelles de Sant Antoni
Escrivia l’altre dia un amic que el confinament és com una marató i que a
mesura que consumim quilòmetres veiem com l’estat d’ànim va canviant en
funció de l’esforç, l’esgotament i intuir
l’arribada a l’horitzó. En els primers
metres de la ruta domiciliària van aparèixer tot d’activitats als balcons, potser
influenciades pel moviment italià, potser per l’energia i bon humor que ens
caracteritza, als mediterranis, potser
per una manca de realisme, però allí
estaven: quintos, concerts, lectures dramatitzades, cançons a mil veus i, com
no hi podien faltar: activitats de cultura
popular catalana.
La cultura popular i tradicional és
un element educatiu i de cohesió: és
per a totes les edats, incloent-hi des del
més petit fins al més gran; es compon
d’una gran diversitat de rols (cada cop
menys estereotipats, al·leluia!); s’expressa de manera transversal en les
nostres activitats diàries i forma part
del tarannà associatiu de barris i ciutats; es caracteritza per generar grans
dosis d’oxitocina i alimentar l’imaginari col·lectiu; però, sobretot, la cultura popular es manifesta en grans aglomeracions. I justament per això darrer

aquestes activitats van ser les primeres
a caure del calendari, però també just
per tot l’esmentat van ser de les primeres a sortir als balcons.
Aquestes setmanes podem participar en tabalades sincròniques com el
#RetocamACasa dels Diables i Tabalers de les Corts, endevinar les 78 colles
castelleres amagades entre emojis que
ens van proposar els Esquerdats (la
nova colla castellera de l’EE), construir
versots multitudinaris, el repte dels
Banyetes d’Horta de dibuixar la casaca
o camisa de la colla, el #BallemACasa
dels Picacrestes del Prat o el correfoc
casolà #FocAlVirus que va organitzar
la colla de diables infantils del barri,
els Trapelles, amb gran rebuda i repercussió, més enllà dels límits de la ciutat
i de les xarxes socials. Barra lliure de
cultura popular 4G.
Corria viralment per Twitter aquests
dies un joc en què cada colla (tabalera,
gegantera, d’esbarts, de diables, castellera...) deia la seva paraula bonica en
català. Resiliència, esforç, xalar, germanor, família, coratge, somnis i superació
en són algunes. En aquests moments
en què sembla que ja hem cobert mitja
marató i que comencen a afluixar les

forces necessitem l’estímul d’aquestes
colles lluitadores, que, igual que mantenen encesa la flama de la tradició popular catalana, mantindran encesa la
nostra esperança. A distància, des de
casa, pel 4G.

Viure una experiència de solidaritat

Marta Busquets, veïna de la ronda de Sant Antoni
Davant la crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint aquests dies,
són moltes les persones que han volgut
aportar el seu granet de sorra per ajudar
la gent del seu voltant. El col·lapse de les
institucions públiques, que no poden
donar resposta a totes les necessitats de
la població, ha fet evident la necessitat
de crear xarxa i tenir cura els uns dels
altres en aquests dies tan difícils.
En aquest sentit, em sembla esperançadora la resposta que hi ha hagut
des del barri de Sant Antoni. La crisi,
en molts casos, ha fet aflorar la part
més humana dels veïns i s’han format
xarxes de suport i accions per protegir
les persones més vulnerables. Un gran
exemple d’organització i proactivitat
gràcies al qual s’han organitzat cangurs, s’han repartit menjar i medicaments a domicili i fins i tot s’ha habilitat
un telèfon per donar suport als veïns i
descongestionar la línia del CAP.
Entre les moltes accions que s’han fet,

voldria referir-me a una, la que m’és més
propera, com a exemple d’implicació i
responsabilitat veïnal, malgrat que se’n
podrien proposar moltíssimes més. Es
tracta de la confecció de material sanitari (principalment de mascaretes), sorgida arran d’una crida de la Xarxa Solidària de Sant Antoni pel Covid-19.
Així, davant de la manca de material
de protecció per als professionals sanitaris (extensament denunciada als mitjans), des de la Xarxa van fer una crida
als voluntaris inscrits perquè, qui pogués, n’elaborés. Es va enviar un correu
amb el tutorial per confeccionar mascaretes, on també es descrivien les característiques dels materials necessaris per
elaborar-les i el protocol sanitari que
s’havia de seguir per fer-ne. Els veïns
responien informant del material de què
disposaven o necessitaven, del nombre
de mascaretes que podien fer (o ja havien
fet) i de la seva adreça. Des de la Xarxa es
recollia la informació de les mascaretes

i materials disponibles i es dissenyaven
les rutes que les persones voluntàries feien per recollir-les, intentant agrupar-les
per evitar desplaçaments innecessaris.
Els resultats d’aquesta iniciativa són,
a dia 6 d’abril, 1.500 mascaretes manufacturades i 800 de distribuïdes. Però les
persones voluntàries han anat més enllà
i també s’han recollit bates, guants, plàstic per a pantalles i fins i tot una cadira
de rodes. Aquest material s’ha distribuït a CAPs, a residències de gent gran,
al Mercat de Sant Antoni i als Mossos
d’Esquadra, serveis essencials que no
disposaven del material de protecció
necessari per desenvolupar la seva feina
amb seguretat. Tot un exemple, per tant,
d’implicació ciutadana i de solidaritat.
Fa goig saber-se part d’un barri capaç de
treballar tan de valent per arribar allà
on no arriben les institucions públiques
i garantir el benestar del veïnat.
Moltes gràcies a totes les persones voluntàries per la gran feina que han fet!

Xarxes socials
Cliqueu sobre la imatge per accedir a les fonts originals

Viure amb l’agressor

Laia Alamany, sociòloga especialista en victimització
Algunes de les frases que estem compartint més aquests dies és “Esteu bé?”,
“Tothom bé, a casa?”. Estem vivint un
moment excepcional en tots els aspectes, difícil d’imaginar fa només un
mes. Les conseqüències des del punt
de vista de la salut (física i psicològica),
laboral i econòmic està fent estralls a
les nostres cases i, més o menys, tothom n’és conscient. Però què passa en
aquelles llars on trobem situacions de
violència masclista, on hi ha infants o
gent gran que pateixen violència per
(1)

part dels adults amb qui conviuen?
Ens semblen casos aïllats? Doncs no ho
són! Un de cada cinc infants és víctima
d’abusos sexuals infantils (perpetrats
principalment per un familiar proper), i
un 37% de les dones residents a Barcelona ha patit violència masclista per part
de la seva exparella o parella des dels
15 anys(1). Us heu plantejat com deu ser
conviure 24 hores al dia amb l’agressor?
Sovint ens preguntem: “I jo què hi
puc fer?”. Entre altres coses, recordar el
telèfon de la infància (116 111) i el de vi-

olència masclista (900 900 120) i, si pensem que en coneixem algun cas proper,
fer ús de les xarxes socials per contactar-hi, per oferir un espai de respir, per
parlar, per oferir-nos en allò que calgui
i ser conscients que, quan puguem retrobar-nos, abraçar-nos i escoltar-nos
des de la mirada sincera i amiga caldrà
escoltar, acollir i acompanyar tot el dolor acumulat pel silenci que, malauradament sovint, i especialment ara en
època de confinament, esdevé una opció majoritària de supervivència.

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/dades/dades-de-violencia-masclista
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Nens i nenes confinats a Sant Antoni
Com mirar el confinament
Sibil·la, 11 anys
6è de primària, Escola IPSI
Hi ha molts punts de vista per veure el
confinament:
Tens por, estem molts dies confinats,
no pots veure els teus amics, ets claustrofòbic i et costa molt quedar-te a casa...
Però per l’altra banda, pots dormir
més; estar més temps amb els teus pares, fills, parella, fins i tot amb els animals; crear un xat per parlar amb els
teus amics; posar la música a “tope” i
sortir al balcó perquè els teus veïns la
sentin...
Hi ha milions de coses bones per
fer durant el confinament, no t’has de
centrar en la cara dolenta, tots som una
pinya i quedant-nos a casa ens ajudem
els uns als altres. Ara és el moment de
cuinar el teu plat preferit o estudiar
la peça de música que mai trobaves
un lloc a l’agenda per estudiar, sortir
al balcó a prendre el sol una estona. I

una cosa de les més importants és fer
esport: dues ampolles d’aigua com a
peses, una corda per saltar, una catifa
per fer ioga o instal·lar-te una aplicació
per fer exercicis... Si tu ho fas, tots ho
fem. Queda’t a casa!

M’enfilo per les parets
(literalment)
Martí, 9 anys
4t de primària, Escola Diputació
Vull anar al carrer ja d’una vegada!
Jo entenc que no podem sortir al carrer. No podem fer-ho perquè els polítics
i les polítiques diuen que estem en un
estat d’alarma i que ens hem de quedar
a casa perquè el coronavirus no s’expandeixi més.
La banda positiva és que no hi ha tanta contaminació.
No n’hi ha perquè si no sortim al
carrer, no anem amb cotxe, tampoc no
funcionen les fàbriques perquè les per-

sones que hi treballen estan confinades
i com menys fàbriques i cotxes, menys
contaminació.
També és divertit perquè pugem al
terrat. Hem descobert la importància
d’aquesta part de l’edifici. I ara cuino
quasi sempre.
He fet més Skypes i videotrucades en
tres setmanes que en tota la meva vida.
Són massa videotrucades!
I pel cap em passen moltes emocions
com: alegria, ràbia, tristesa... En fi, un
garbuix d’emocions com el monstre de
colors.
Amb el confinament m’ha agafat una
mania: cada cop que entro a l’habitació
he de ficar-hi dues cistelles.
La meva mare diu que estic creixent i
que quan acabi tot això del confinament
seré més alt que ella.
I per fer-ho tot una mica divertit i especial, a casa ens inventem festes com
la festa de la primavera, dels esports, de
la vida, del circ, etc. Encara ens queden
més dies per inventar-nos més festes!

Còmic
Oriol, 9 anys, 4t de primària, Escola Diputació
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Imprimeix aquest cartell i penja’l a la teva escala de veïns:

OBITUARI

Josep Maria
Benet i Jornet

Poc abans de tancar aquesta edició
de L’Antònia ha arribat la notícia de la
mort, amb 79 anys i per coronavirus,
del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet (1940-2020). Autor d’una trentena
d’obres i impulsor de sèries com Poblenou, havia nascut i s’havia criat al barri
de Sant Antoni. Al seu llibre de memòries, La catàstrofe de ser un nen (Ara
Llibres, 2014) ens deixa records que ens
traslladen al nostre barri en plena postguerra, una època grisa marcada per
les carències i en què la millor joguina
era una imaginació desperta.
Hem triat dos fragments del llibre
que evoquen i ens apropen a espais
del nostre barri on l’autor va viure feliçment la seva infància. A la pàgina 9,
recorda amb tendresa:
“Vaig néixer el 20 de juny del 1940, a la
ronda de Sant Antoni número 12, 3r 2a,
Barcelona. Quan era més o menys petit
tothom sabia, segons el meu parer de
criatura, que el carrer més important de
Barcelona era la Diagonal. En segon lloc,
venia la Gran Via, i en tercer, la ronda de
Sant Antoni, on jo havia tret el nas, naturalment”. A la pàgina 19 ens descriu amb
emoció i afecte quan anava al sabater
del carrer Tamarit o a comprar al mercat amb la mare: “Amb la mama anem a
comprar menjar a la plaça, al Mercat de
Sant Antoni. Quin butlli de gent. En una
parada em donen una oliva”. “Després,
en sortir, també passem pel forn, al començament del carrer Urgell, i agafem
el pa de racionament que ens pertoca;
pagant, és clar. Hi ha tres menes, tres
categories, de cartilles de racionament.
A nosaltres ens toca la barreta dels més
humils. Pot passar que, en encetar-la,
dintre hi trobem un cordill. O alguna
mena d’escarabat [...]”. “Mentre tornem
cap a casa, a dues passes, entrem, carrer
Tamarit, al taller d’un sabater, un senyor
que canvia talons desgastats per talons
nous. Té moltes màquines i ell, no altres
que vaig conèixer, va molt més enllà del

Foto: blogs.laxarxa.com

(Sant Antoni, Barcelona,
1940 - Lleida, 2020)
Nuara López

simple canvi de talons”. “Compte, algun
empleat l’ajuda. A mi em crida l’atenció.
I sortim, si és que hi hem entrat, i dues
passes amunt o avall de Tamarit hi ha
el barber. Som clients dels dos llocs, del
sabater i del barber. Sobretot del barber,
tu diràs”.
Un altre lloc emblemàtic del barri de
Sant Antoni del petit Josep Maria Benet i
Jornet va ser l’Escola Pia de Sant Antoni:
“Recordo el primer dia que vaig anar,
ja com a alumne, a l’escola. Els escolapis
de la ronda de Sant Pau eren un edifici
enorme. La senyoreta Brígida em va agafar, va deixar els companys en mans de
les altres dues senyoretes, i se'm va emportar al Mercat de Sant Antoni, agafat
de la mà. Per comprar flors. I com si fos
fill seu. Xerrant tranquil·lament. Potser
fins em va preguntar quines flors havíem de triar. No n'estic segur. Però jo era
feliç”. Altres records de l’autor són els

caps de setmana. El cap de setmana consistia a anar al cinema dissabte i comprar un tebeo al quiosc de la cantonada
diumenge, espais que encara hi són però
que no són els mateixos: “Dissabte a la
nit, doncs, anàvem al cine, al Rondes o
bé al Florida, al costat de la fàbrica de
la cervesa Moritz, de la qual s’aspirava
l’olor. Als cines com els nostres hi feien
dues pel·lícules i un nodo, que era un
noticiari amb imatge de mesos abans.
Tant a l’un com a l’altre hi tenien sessions contínues”. “I diumenge era festa,
sí, i anàvem a missa i de retorn a casa
paràvem al quiosc de la cantonada de la
ronda amb el carrer de Sant Antoni. Li
compraven un tebeo, o Patufet, a la meva
germana i un altre a mi”.
Si passegeu per aquests indrets del
nostre estimat barri, podeu reviure una
mica la infantesa de Benet i Jornet. Descansi en pau.
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