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ESPECIAL PANDÈMIA

Segona crònica sobre la Xarxa
Solidària de Sant Antoni pel Covid-19

“Continuem treballant, ara a
partir de tres escenaris possibles,
i mirem d’aprendre del que no
hem pogut fer prou bé”
Hem demanat a Marc Folch, un dels impulsors de la Xarxa Solidària de Sant
Antoni per al Covid-19, que actualitzi
la crònica que va fer per al número an-

terior de L’Antònia sobre la feina que
aquesta xarxa està fent per donar suport a les persones més necessitades del
barri. Pàgina 9 >

ALS LECTORS

T

ant si esteu passant
aquest estiu de
pandèmia al barri
com si sou fora, no
volíem deixar passar els
mesos de juliol i agost
sense enviar-vos una
crònica que actualitza
l’estat i les necessitats
de les campanyes de
solidaritat que s’estan
fent a Sant Antoni amb
motiu de la crisi sanitària.
La incertesa del moment
fa impossible saber en
quina situació estarem
d’aquí a uns dies o d’unes
setmanes, si estarem
millor o estarem pitjor,
així que aquesta edició
especial de L’Antònia ni
pot ni vol ser una foto
final, sinó un relat del
moment en què estan
escrits cada un dels
articles, en espera del
que vagi passant.
Us demanem que reenvieu
la revista en format digital
a tothom a qui li pugui
interessar, ja que no la
repartirem impresa.

Rafa Martínez,
president de l’ONG
De Veí a Veí

“Estem entregant
2.500 menús
setmanals i
un cistell ple a
460 persones” Pàgina 2 >

Ernest Morera,
del Gimnàs Social
Sant Pau

"Necessitem,
sobretot,
samarretes i
pantalons curts
per a home"

I, finalment, desitgem
que, malgrat tot, passeu
un bon estiu! Tant de
bo quan ens retrobem
a la tardor, la situació
sigui sanitàriament més
esperançadora. Pel que
fa a la crisi econòmica, és
clar que entre tots haurem
d’ajudar a reforçar les
campanyes solidàries que
s’estan duent a terme i
de les quals, com a veïns
d’aquest barri, ens podem
sentir molt orgullosos.
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Rafa Martínez, president de l’ONG De Veí a Veí

"El veïnat ha fet donacions per valor
de 19.000 euros"

Pàgina 1 > GUILLEM CARBONELL • En Rafa
Martínez i Buñuel, un dels impulsors
de l’ONG De Veí a Veí, ens posa al dia
de tot el que estan fent. Aprofiten el seu
bagatge per aplicar-lo a les necessitats
urgents a cobrir, que amb la pandèmia
s’han afegit a les que ja existien al barri:
“D’una banda, estem entregant aproximadament 2.500 menús setmanals a
indigents, a persones que no poden
cuinar a casa i a altra gent amb risc
d’exclusió”.
“També estem donant un cistell ple
recurrent a 460 persones, seguint el
nostre sistema habitual, amb el qual
poden escollir què volen amb els tonets,
una moneda virtual que rep el nom
del gegant del barri. Durant el confinament, en el temps de més descontrol,

vam arribar a donar cistells plens per a
3.000 persones diferents”.
“A banda d’això, estem col·laborant
amb entitats monoparentals, de gent
sense papers i amb entitats d’altres barris. També continuem entregant productes d’ortopèdia i materials per a la
primera infància, com cotxets de nadó. I
continuem recollint menjar del mercat”.
“El veïnat ha fet donacions per valor
de més de 19.000 euros. I, a més, les nostres cosidores estan cosint moltíssimes
mascaretes. Ja tenim més de 3.000 euros
d’ingressos gràcies a les mascaretes”.
“El 13 de juliol ens vam reunir, per fi,
amb la gerència de Serveis Socials de
Barcelona, que, durant el confinament,
no va fer la coordinació que li corresponia i que li toca per atendre bé els usua-

Establiments que han
col·laborat amb a les
campanyes de De Veí a Veí
Si trobes a faltar algun establiment que hagi col·laborat a la
campanya escriu a revistalantonia@gmail.com i l’afegirem en la
pròxima edició
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Fundació Banc dels Aliments
Fundació Àurea
Health Warriors
Càtering 365
Nutrició Sense Fronteres
Food 4 Heroes
KFC
Bombers Solidaris
Music for Food
Fundació Sant Joan de Deú
TGT
Mercat de Sant Antoni
Foto Xavi
Confeccions Bernaus
El Nostre Secret
Lambicus
UAN·TU·TRI
Bar Calders
Estanc Mistral
Estanc Viladomat
Molsa Ceres

ris. S’han compromès a citar-nos per fer
un pla de coordinació”.
“Ara comencem una campanya que
es diu ‘La mascareta d’or’ per donar les
gràcies a entitats que ens han ajudat. La
primera ‘mascareta d’or’ ha estat, evidentment, per al CAP de Manso (l’EAP
Sant Antoni). La segona, per a la Fundació del Banc dels Aliments. Continuarem amb altres entitats que anirem
fent públiques”.
“I, finalment, hem d’agrair al Bar
Calders la iniciativa Gintònics del Confinat. Ens donen un euro per ‘gintònic
confinat”.

Ernest Morera, Gimnàs Social Sant Pau

Pàgina 1 > GC • El Gimnàs Social Sant
Pau (ronda de Sant Pau, 46), continua
defensant la seva continuïtat. La crisi sanitària, però, els ha agafat sense
tenir-la del tot encarrilada, malgrat
les promeses de l'Ajuntament. Tots els

grups de l'oposició van acordar fa poc
un text per demanar al govern d’Ada
Colau que compleixi els compromisos. Mentrestant, i davant la magnitud del que estava passant, el gimnàs
s'ha reconvertit durant un temps en

@salvemelsantpau

"Ens hem reconvertit durant
un temps en equipament
contra la covid per a gent sense llar"

@salvemelsantpau

equipament contra la covid. N'hem
parlat amb Ernest Morera, un dels
seus responsables.
Quina funció esteu tenint durant
aquesta crisi sanitària?
Durant la crisi el gimnàs està tancat
i ha esdevingut equipament municipal
contra la covid, per a gent sense llar.
Poden utilitzar les dutxes i oferim canvi de muda i un àpat a 150 persones.
Com va anar, que ho poguéssiu fer?
Vam trucar a l’Ajuntament i a la Generalitat perquè ens donessin permís
per obrir la part social, i una setmana
més tard ens van trucar des de Serveis
Socials de l’Ajuntament per proposar-nos de fer-ho plegats.
Què és el que més necessiteu? Com
us pot ajudar el veïnat?
Anem molt malament de roba. Necessitem, sobretot, samarretes i pantalons curts per a home.
I què en sabeu, de la vostra continuïtat com a gimnàs social?
Ara estem en un punt en què ens
hem quedat sense contracte de lloguer. Hem aconseguit la complicitat
de projectes privats que volen participar en l’operació i, per tant, a l’Ajuntament ja no se li està demanant que
compri i construeixi sol, sinó que
aquests privats els oferim aportar la
meitat dels diners; així, el que necessitem és que l’Ajuntament activi la compra de l’edifici.

Marc Lamarca, propietari del Bar Calders:

“En dos mesos hem fet més de 500 Gintònics
del Confinat Solidari i intentarem arribar als
mil en el que queda d'estiu”
El Bar Calders ja porta servits més de
500 Gintònics del Confinat Solidari.
“Volíem fer alguna cosa davant una
situació que és dura i que apunta a
molt pitjor —ens explica Marc Lamarca, propietari del bar—, i ens va semblar bona idea engegar alguna iniciativa que impliqués clients i veïns”.
“El vam idear a partir d’una cosa
nostra tan popular com el Gintònic
del Diputat, que vam començar a servir fa uns anys a 3,45 euros, el preu
a què es venia un gintònic al bar del
Congrés dels Diputats. La "broma" va
fer molta gràcia, molta més del que esperàvem i va tenir ressò mediàtic. Van
venir, per exemple, Antena 3 i RAC 1”.
“I el Gintònic del Diputat es va quedar fix a la carta… Fins ara, que ha
passat a ser el Gintònic del Confinat

Solidari. El servim a 5 euros, un dels
quals va destinat a l’ONG De Veí a Veí

per lluitar contra la crisi social derivada del Covid-19”.
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Fuensanta Garcia, presidenta dels paradistes del Dominical:

Foto: @jaumevendrellf

“Veniu, veniu. Hem de donar exemple i confiança,
s’ha de tirar endavant”

El diumenge 28 de juny va reobrir
el Mercat Dominical, després de gairebé
quatre mesos tancat.
“Hem de donar exemple i confiança,
s’ha de tirar endavant perquè hi ha la
necessitat de defensar els nostres comerços i donar a tota la ciutadania,
a tots els clients i lletraferits, aquesta
oportunitat de visitar-nos i de gaudir
d’un matí dominical entre llibres i entre
totes les sinergies culturals que conviuen al nostre mercat”, explica Fuensanta Garcia, presidenta dels paradistes
del Dominical, sempre disposada a posar-nos al dia sobre el mercat.
"Podeu venir a casa nostra amb tranquil·litat i confiança, perquè a l’entrada de cada marquesina, així com a les

GC •

capçaleres, hi ha gel hidroalcohòlic i
persones que controlen l’accés i la sortida, així com el nombre, dels que ens
venen a visitar".
Quan parla dels quatre mesos passats
s’emociona: “Hem patit molt perquè no
podíem defensar els nostres comerços.
Anàvem veient que els altres començaven a obrir i nosaltres, no. Vèiem
que els mercats a l’aire lliure estaven
sent complicats d’obrir, perquè sempre
comporten certes aglomeracions, però
les característiques del nostre mercat,
amb marquesina i sostre (em refereixo
a les capçaleres), han ajudat al fet que
poguéssim reobrir".
A més, el Dominical ara té uns tendals de mesures estrictes per a para-

distes i clients. Els laterals estan abaixats, s’hi pateix molt, amb la calor, i
encara més amb mascareta, però són
mesures que s’han de complir, segons
la normativa que marca l’Ajuntament.
Aquests dies hi ha molta fluïdesa de
gent i no es produeixen aglomeracions
perquè només es permet l’accés de 50
persones a cada marquesina. “Als clients
això els fa estar tranquils, perquè poden
passejar i gaudir de tots els llibres amb
tranquil·litat. I parlar amb el seu paradista o llibreter de capçalera amb tota la
confiança”, afegeix la Fuensanta.
“Els paradistes també portem mascareta; a més, hi ha gel hidroalcohòlic
a cada parada per si et vols rentar les
mans perquè vas d’una parada a una
altra. També nosaltres, els paradistes,
ens hem de curar en salut i ens anem
rentant les mans”, explica.
“Tenim molt clar que el més important és la seguretat sanitària i la salut
pública. Tots hem de ser conscients
que hem de portar la mascareta. Sense
aquestes mesures el mercat no podria
estar obert. Després d’unes setmanes
ho estem aconseguint! Tot està anant
força bé. Hem de tirar endavant”, conclou, no sense abans convidar tot el
veïnat a donar suport al Dominical
amb una visita:
“Us convido a tots a venir-nos a visitar. Us agraïm moltíssim tot el suport
i els molts ànims que ens heu donat,
clients, passejants i amants de la cultura. Veniu, veniu, amb tota la confiança i
seguretat, a casa nostra!”, diu.

Amb qui menys temps té

Anaïs Folguera, Banc del Temps Sant Antoni
https://www.facebook.com/bdtsantantoni
Mirant el confinament que venia, des
del Banc del Temps Sant Antoni, com a
organització, ens entraven dues grans
preocupacions.
La primera era respecte a la nostra
forma: nosaltres no som un voluntariat, sinó un sistema d’intercanvis, on els
membres permutem habilitats i serveis
entre nosaltres, utilitzant el temps com
a moneda. D’una banda, pensàvem que
aquest modus operandi tan marcat ara
podria alentir la resolució de les necessitats més urgents (perquè qui té temps

de passar comptes, enmig d’una pandèmia que avançava més de pressa del que
prevèiem?). De l’altra, ens adonàvem que
en aquestes circumstàncies el temps era
un privilegi, i potser no tothom en tenia.
La segona era respecte a la nostra
mida: volíem fer alguna cosa, però potser encara no teníem les capacitats per
fer el que consideràvem “suficient”.
Així doncs, conscients de les nostres limitacions, hem acceptat que hi
ha d’haver espais per a tot. Donem suport personalment a les associacions i
4

xarxes que han cobert les urgències i
les conseqüències més immediates de
la pandèmia al barri, i les admirem.
Nosaltres ocupem el nostre espai de
la millor manera que sabem, a la nostra escala. Hem fet diversos tallers de
conversa en anglès. Hem ofert classes de reforç en català i castellà. Hem
creat una petita comunitat de generacions ben diferents, ens hem acompanyat i ens hem donat veu. L’últim
intercanvi va ser una lectura del tarot.
Si ens preguntem pel futur del Banc,
tenim clar que és al costat d’aquella
gent que té menys temps. Volem cedir-nos aquelles activitats que a vegades sembla que ens el prenguin (com
passejar el gos, regar les plantes, anar
a comprar o fer la declaració de la renda), per poder-lo dedicar a allò que re-

alment volem. També hem buscat altres
canals per agilitzar la resolució de les
demandes i necessitats. I continuem

pensant que, sempre que sigui possible,
l’intercanvi serà la manera més digna i,
a la llarga, eficient de col·laborar-hi.

ECONOMIA

És la política monetària, estúpid!
Ricard Torné i Codina, economista
Va ser James Carville que el 1992 va encunyar la famosa frase “És l’economia, estúpid”. Carville, assessor de Clinton, va fer
girar la campanya presidencial del 1992
al voltant de l’economia enfrontant-se a
la de Bush, que explotava la seva contundent victòria en la guerra del Golf. Des
de llavors, aquesta frase s’ha convertit en
allò que s’anomena un snowclown: una
frase en la qual un dels elements se substitueix per un altre concepte sense perdre
l’esperit de la sentència original.
En els darrers dies hem viscut un episodi més en la lluita entre els països que
algun desaprensiu en diu “frugals” (els
del nord d’Europa) i els països del sud,
per tal de decidir com es paga la factura
econòmica de la crisi sanitària desfermada amb el Covid-19. De fet, no és només
com es paga, sinó quina forma pren el pla
d’estímul i qui i com en pot fer ús. El total

del paquet és clar: 750.000.000.000 d’euros. Això representa al voltant del 4% del
PIB de la Unió Europea. El que no queda clar és quina quantitat seran préstecs
i quina transferències. I és aquí on plora
la criatura, i no precisament per la divisió
entre préstecs i transferències (condicionals o no), sinó perquè, sigui el que sigui,
aquests diners al final s’hauran de tornar.
És la gràcia de la política fiscal: gastes
més avui pensant que ja ho pagaràs en el
futur. I qui ho tornarà? Doncs els de sempre: les persones treballadores i les petites i mitjanes empreses de manera directa (o no us penseu que ens apujaran els
impostos?) i la població en general (allò
que en diem del 99% vs. 1%). Com? En
forma, sobretot, de retallades als serveis
públics i venda d’actius públics.
Això sense parlar que el pla d’estímul
de 750 mil milions ja és petit i no inclou el

que els estats i les seves administracions
ja estan pagant. Un apunt: el deute de l’estat espanyol s’enfilarà per sobre del 120%
del PIB aquest any (2019: 95,5%).
Solució? Doncs és hora que el Banc
Central Europeu canalitzi els seus estímuls econòmics (aquests sí que no es
tornen perquè es fan a través de “girar
la màquina”) directament a famílies,
empreses i administracions públiques
en comptes d’abocar-ho al sector financer esperant que aquest diner, d’alguna
manera, es filtri a l’economia real. Aquest
és un debat que molt pocs economistes
estan disposats a obrir perquè qüestiona
directament un dels grans dogmes del
neoliberalisme: no es pot finançar despesa pública a través de la política monetària. Tanmateix, si no ho fem enmig
de la crisi econòmica més gran del darrer
segle, quan ho farem?

MOBILITAT I MEDI AMBIENT

"Confinem els cotxes, recuperem la ciutat!"
Guille López, portaveu d’Eixample Respira
Des de la plataforma veïnal E
 ixample
Respiravolem compartir 5 reflexions
relacionades amb la crisi de la Covid-19 i la contaminació de l’aire que
patim als nostres barris:
1. Per primera vegada en molts anys,
durant els dies de confinament, els veïns de Barcelona vam poder obrir les
finestres i respirar un aire que no ens

perjudicava la salut. No entenem com
la nostra ciutat no ens pot garantir
aquest dret de manera permanent.
2. A més d’afectar-nos la salut de
manera directa, cada vegada hi ha més
proves científiques que demostren
que la contaminació de tots aquests
anys ha afeblit el nostre sistema immunitari i ha empitjorat el nostre sis-

tema respiratori, i això ens fa més propensos a contagiar-nos de Covid-19 i a
morir-ne en cas d'infecció.
3. Aquests dies, caminant pel carrer
i intentant garantir la distància física
de seguretat, també ens adonem de la
injusta distribució de l’espai públic.
De com al vehicle privat, que representa tan sols 1 de cada 4 desplaçaments
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a Barcelona, se li permet apropiar-se
de la major part de l’espai públic. Ens
adonem de la falta de parcs i espais de
socialització que ens ajudin a millorar
la nostra salut física i mental.
4. En relació amb les mesures de remodelació de l’espai públic aplicades
durant aquesta fase post-Covid-19,
trobem que són mesures encertades i
que s’han aplicat amb la urgència necessària que requeria el moment. En
aquest sentit, volem felicitar públicament el govern municipal. Així i tot,
a parer nostre, aquestes mesures han
d’anar acompanyades d’altres de més
contundents que propicien un canvi en el model de mobilitat a tota la
ciutat. En el cas de la bicicleta resulta
molt clar: la xarxa actual no permet
una mobilitat íntegra i segura per tota
la ciutat i amb connexió amb els muni-

cipis metropolitans.
5. En definitiva, a la que s’autoanomena "capital europea de la mobilitat
sostenible", venim de molts anys d’incentius al vehicle privat: des de permetre aparcar de manera il·legal les motos
a les voreres fins a donar preferència
semafòrica a molts carrers. És hora de
promoure un ús més racional d’aquests
vehicles, i impulsar mesures ja contrastades en altres ciutats.
Necessitem fer una aposta decidida
pels mitjans de transport sostenibles i
compartits, per una ciutat més verda i
més humana. Mai fins ara el cost social
de fer aquests canvis ha sigut tan baix,
ni tan necessari.
Com diu la campanya que hem impulsat amb altres entitats veïnals, ecologistes i de mobilitat: "Confinem els
cotxes, recuperem la ciutat!"

@Ninotaire a Instagram, Twitter i Facebook.
Ninotaire.cat

Què et poso, nen? M’és igual, només vinc a saludar
Albert Ballbé, enginyer
En el darrer número de L’Antònia parlava del silenci, la tranquil·litat, i el
punt de benestar que es derivava del
fet que estàvem confinats. Hi reflexionava sobre les sensacions contradictòries que em generava, havent-hi a fora
milers de malalts i morts. Ara hi torno
amb una altra contradicció, relacionada amb el tema principal de L’Antònia
anterior i l’actual. La necessitat de
xarxa. Si no de solidaritat, des d’una
posició evidentment no vulnerable, sí
de suport. Aquells dies vaig apreciar
molt viure a Sant Antoni.
Passada la fase més crítica del confinament, focalitzada en aspectes sanitaris, i el reconeixement i aplaudiments als que donaven el millor i més
d’ells mateixos, va aflorar el valor de

persones que també eren allà. Llavors,
segons el nivell de conscienciació o
necessitat de sortir de cadascú (d’aquí
ve la contradicció...), era esperat el
moment de baixar al carrer. Calia arreglar-se (o simplement passar per la
dutxa), i hi veies gent! Súpers, pakis i el
mercat van esdevenir no només llocs
on proveir-se de menjar més o menys
refinat, sinó espais, més enllà de la
caverna en què s’havia convertit casa
teva. Les persones que hi treballaven
segur que tenien les seves preocupacions, però la complicitat amb què
t’atenien darrere del taulell alegrava.
Amb perspectiva, elles van ser una
xarxa de suport als veïns impagable.
En l’època de la hiperconnexió, un
simple “què tal” o un somriure eren

vida. Valorava les dissertacions sobre
el consum d’olives i cerveses, les recomanacions de com cuinar un peix, les
bromes amb accent cubà fent cua al
carrer, o m’alegrava el “buen día, guapo” quan només comprava una ampolla de Letona i un parell de Punk IPAs.
De veïns ho som els que, vivint al
mateix edifici, ens trobàvem furtivament al terrat. Els que vivim a prop
i casualitat (o no) coincidíem pel carrer. Però també la gent que treballa
als comerços que fan del nostre barri un dels més valorats de Barcelona.
Aquest valor no l’hem de regalar a especuladors immobiliaris ni turístics.
Que no hagin de venir més pandèmies perquè en siguem conscients i ho
protegim entre tots!

El Monstre de Colors fase 0
Laia Alamany, sociòloga
Tinc la sensació de viure en una piconadora emocional i no acabo de veure’n la fi. Fa cinc mesos que passem
d’una emoció a l’altra sense temps de
pair l’anterior i sovint experimentant
el fet de viure-les a la vegada. Sovint
penso que m’assemblo al famós Monstre de Colors en fase 0, és a dir, amb un
garbuix d’emocions a dins sense poder
iniciar el procés de destriar-les una a
una. Des que vaig sentir que pensaven
que calia anul·lar el Mobile (MWC)

que, dins meu, s’hi ha assentat aquesta sensació de mareig emocional. Un
mareig que circula per una muntanya
russa que sembla que, de moment, no
troba la parada i... espera’t, que a vegades penso que som en aquell moment
en què el vagó frena perquè està a punt
de venir la gran davallada.
En un primer moment del confinament, se’m va activar l’attachment
(‘aferrament’ o ‘vincle afectiu’) amb
una necessitat imperiosa de saber com

estava tothom que jo estimava. Sentia
que, malgrat no veure’ns sovint, calia
contactar amb aquelles persones que,
quan cal, hi són! I vaig conèixer un
nou company de viatge, que crec que
m’acompanyarà durant molt temps,
anomenat Zoom. Retrobaments i vermuts virtuals, videoconferències que
substituïen la trucada tradicional ves
a saber per què... Tot plegat amb una
necessitat d’hiperactivitat absoluta,
de no parar de fer coses amb les cria6

tures de casa: jocs, cuina, gimnàs, espectacles en línia en obert... L’agenda
era esgotadora i intentàvem tenir un
somriure a la cara per no deixar-hi entrar massa tota la informació sobre la
situació als hospitals i a les residències. Mecanisme de defensa que va tenir
un efecte de curta durada.
Va arribar el dia de la primera davallada, l’esgotament, el contacte amb
la pena, la tristesa, l’angoixa, el fet de
conèixer persones que han viscut pèrdues de familiars d’una manera que
mai, mai ens hauríem imaginat. És el
moment en què simplement veus que el
“tot anirà bé” no és només un missatge

infantilitzant, sinó que prens consciència que no, no anirà tot bé i, no ha
anat bé, no està anant bé i no, no anirà
bé. Continuem amb la fase escola en
línia + teletreball = bogeria absoluta.
I finalment... arriba Sant Joan i arriba
l’adolescència col·lectiva, aquella sensació que això del Covid-19 ja ha passat,
no va amb mi! I vinga, tothom amunt
i avall, desconfinament, bars, parcs,
platges, sopars, restaurants, contactes, i
tots aquells sentiments que eren al fons
del pot, i que van de bracet de la socialització, comencen a aparèixer.
Com els hem trobat a faltar i com
hem necessitat retrobar-los! Però la

realitat s’imposa, el Covid-19 continuarà amb nosaltres força temps, algunes àrees es tornen a confinar, no
sabem com serà el retorn a l’escola,
però sí que sabem que la nova normalitat de normalitat no en tindrà res, i
aquí i arreu la pobresa augmentarà
encara més, tal com ho estan fent les
violències en l’àmbit de la llar, els dols
i, també, els impagaments, els ERTOs,
l’atur, la crisi del col·lectiu d’autònoms
i de la cultura, el malviure dels temporers... I el monstre ja no sap on para
i el suport emocional, psicològic, terapèutic sembla que no acaba de ser
servei essencial i universal.

El Covid-19 en un món interrelacionat: la transformació
radical de les relacions globals i quotidianes
Núria Vallès Peris, sociòloga
Des de la irrupció del Covid-19 la vida
ja no és la mateixa. El món tampoc és
el mateix. Vivim en un context de pandèmia global que ha sotragat el nostre
món donat per descomptat i ens ha
col·locat en un escenari d’emergència
sanitària i social.
En aquest escenari emergeixen diversos reptes de diferent naturalesa:
la comunitat científica està treballant
a velocitat trepidant per trobar una
vacuna i tractaments eficients, establint col·laboracions internacionals o
posant damunt la taula el paper de la
indústria farmacèutica; els organismes supranacionals discuteixen sobre
les polítiques de suport econòmic i
les mesures d’austeritat o solidaritat
aplicables als països que rebin ajudes;
els governs gestionen amb menor
o major eficàcia els seus sistemes de
salut, els reforcen o no amb rastrejadors, testos serològics, UCIs, etc.; els
serveis d’assistència social s’enfronten amb la necessitat de donar impossibles respostes a les dificultats dels
col·lectius que viuen en les condicions
més precàries, més exposats a contagiar-se, emmalaltir o confinar-se en
condicions infrahumanes, i així un
llarg etcètera.
Els múltiples reptes que emergeixen
amb la pandèmia són de naturalesa
política, social, científica, econòmica i ecològica. El virus ha entrat a la
nostra vida i al nostre món, que és un
món interrelacionat en què no podem
entendre què passa en un àmbit sense
tenir en compte el que passa en un altre. Per tant, per tal de garantir que la
lluita contra el coronavirus sigui una

lluita exitosa, els diversos reptes que
emergeixen amb el Covid-19 impliquen també anàlisis i respostes des de
diverses perspectives.
Des d’una perspectiva sociològica,
podem parlar de dos aprenentatges o
lliçons propiciades pel virus i la res-

posta global que ha generat: d’una
banda, la possibilitat de canviar radicalment la nostra manera de viure i,
de l’altra, l’experiència comuna de la
incertesa.
El primer aprenentatge que ens ha
impartit el coronavirus és la certesa
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Les vacances

TONI QUESADA · Aquest no ha estat un any com els altres. El virus
ens va agafar desprevinguts, perquè com a ciutadans-consumidors
ens creiem amb el dret a exigir
prou garanties per no prendre
mal, en qualsevol circumstància.

Aquests últims mesos tot això se
n’ha anat en orris. Hem hagut
de renunciar a coses que crèiem
irrenunciables i ara sentim un
legítim anhel de tornar a la
normalitat. Per això, aquestes
vacances són tan importants. “Si
poguéssim, almenys, fer un estiu
normal”. Sense grans ambicions,
però alguna cosa que s'assembli a allò que fèiem abans.
En el fons sabem que fins i
tot sobre aquest petit somni
hi planen unes grans ombres.
Perquè no tenim la seguretat
que els nostres plans (un viatge,
una casa, un sopar, uns dies,
uns amics...) puguin acabar
materialitzant-se en la realitat.

que és possible un funcionament diferent del sistema econòmic global.
Ens deien que les dinàmiques econòmiques i productives generals eren
impossibles de modificar o transformar, perquè la força dels mercats i
les finances era irreversible i font de
progrés. Però amb les mesures realitzades pels països de tot el món per fer
front a l’emergència sanitària es va demostrar que en poques setmanes era
possible posar en standby el sistema
econòmic a tot arreu alhora, disminuir la contaminació i alterar la lògica
dels beneficis i els costos per garantir
la supervivència de les poblacions.
El segon aprenentatge té a veure
amb la possibilitat de qüestionar un
dels principis bàsics que guien la interacció social i la socialització: el de
la predicció de les relacions humanes,
les normes socials i l’organització de
les institucions. L’experiència perso-

nal i col·lectiva del confinament i la
distància física (mal dita “distància
social”) ha suposat la transformació
radical de la vida quotidiana. Aquesta experiència ha deixat damunt la
taula un enorme espai d’incertesa, la
vivència de la incertesa com a fenomen social. Incertesa de contagiar-se,
emmalaltir i morir, incertesa sobre
quan podrem conviure tranquil·lament amb els nostres avis sense riscos, incertesa de si els nostres fills i filles podran anar a l’escola de manera
normalitzada, incertesa de si podrem

En general, hi ha por i ràbia
quan es parla del tema perquè
hi ha el sentiment general que
mereixem poder fer alguna cosa
que ens permeti desconnectar.
Més o menys hem acceptat el
que ja hem passat aquests darrers
mesos, però no és tan clar que
tornem a resignar-nos amb les
noves restriccions. Es cou una
mena d’insubmissió que no
sabem per on pot acabar sortint.
Per això crec que no serà tan fàcil
com dir “mira, aquest any ens
saltem les vacances”. Farem vacances amb mascareta, amb pors,
amb ganes, sense saber què trobarem quan acabin, sense saber
si hi haurà escola normal… Però
sigui el que sigui les anomenarem
“vacances”. Ens les mereixem.

Fe d’errates

Ens informa McTralla que l’errada en una sola lletra va canviar el sentit d’una
frase del rap publicat a l’edició anterior de L’Antònia. On posava "parla de
morts farcits de galons, pàtries, banderes..." hi havia de posar "parla de morts
farcit de galons, pàtries, banderes...".
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sobreviure del nostre negoci d’aquí
a uns mesos, incertesa de si podrem
garantir l’alimentació de totes les persones del barri, etc.
Davant d’aquestes dues lliçons que
ens ha deixat el coronavirus, la possibilitat de transformar radicalment la nostra vida i la incertesa com a fenomen
social, es configuren dues alternatives:
La primera alternativa focalitza
l’atenció exclusivament en el virus i
podria englobar totes les opcions que
contenen la paraula normalitat: nova
normalitat, retorn a la normalitat...
Sigui el que sigui el que això vulgui
dir. Aquesta alternativa parteix d’un
acord tàcit comú, que és el de fer veure que no sabem res de les dues lliçons
apreses en l’àmbit social que ens ha
deixat el coronavirus. A partir d’aquí
es tractaria d’aïllar i reduir l’impacte
de la pandèmia a la malaltia física i
al risc de mort provocats pel Covid-19
i articular una mena de “reconstrucció” del món i de les nostres vides de
manera similar a com eren abans de la
pandèmia, però amb mascaretes, distància física, gel hidroalcohòlic, confinaments intermitents i sistemes de
rastreig i traçabilitat del virus.
Fins i tot des d'aquesta alternativa —
que tendiria a evitar el canvi radical de
vida i la incertesa—, aquests dos fenòmens no poden desaparèixer, perquè
ja han succeït. Però des d’aquesta perspectiva aquests dos fenòmens només
es poden incorporar a la vida social en
forma de por, ja que es perceben com
una amenaça a la “normalitat”.
L’altra alternativa, en canvi, focalitza l’atenció en el coronavirus que viu
en un món interrelacionat que es tei-

xeix amb les desigualtats socials, amb
el col·lapse mediambiental, amb la
crisi de confiança de les democràcies
o amb el mercat en expansió de la inversió digital. A partir d’aquesta lectura interrelacionada del Covid-19 es
poden fer múltiples anàlisis, la principal de les quals té a veure amb com els
terribles efectes de la pandèmia són
un mirall dels principals problemes
que arrossegava el nostre món.
Des d’aquesta alternativa, la retallada dramàtica de les darreres dècades
en salut i educació, la creixent desigualtat econòmica, la construcció d’urbs
insalubres amb habitatges invivibles o
el desenvolupament tecnocientífic a esquena de l’equilibri mediambiental no
serien qüestions alienes a la pandèmia
i a la seva resposta; al contrari.
Les dues lliçons apreses des del punt
de vista social provocades pel Covid-19,
la possibilitat de transformació de les
relacions globals i quotidianes, representen l’eix d’aquesta alternativa. Crear
una forta xarxa de salut comunitària
que garanteixi la detecció i el tractament precoç dels contagis, construir escoles al servei de la igualtat i la justícia
social, garantir habitatges dignes i assequibles, assegurar la cura i l’autonomia
de les persones grans o tenir ciutats sostenibles i saludables són també la lluita
contra la pandèmia. Aquest tipus de
resposta només es pot articular col·lectivament i no pot ser delegada. Des dels
pobles, els barris, les associacions, amb
les veïnes, al parc... Només des dels
nostres espais en comú la lluita contra
el coronavirus pot ser una lluita per la
millor de les vides possibles en el millor
dels mons possibles.

Parets de Sant Antoni
Isabel Aparici
caligrafiasurbanas.blogspot.com
Quins missatges vam trobar als
carrers del barri quan els vam recuperar després del confinament?

D’una banda, aquest balcó de
l’Avinguda Mistral, que ens convida a repensar sobre un dilema que
la represa i els rebrots posen sobre
la taula: com fer compatibles la salut de les persones i els beneficis
econòmics?

D’una altra, vam recuperar accions feministes del 8M que havien
quedat congelades a les parets, com
per exemple el “bateig” d’alguns
carrers de Sant Antoni amb noms
de dones. Aquesta mateixa acció
també s’havia dut a terme a França,
on el col·lectiu Nous Toutes va rebatejar 1.400 vies de París.
En el nostre cas, l’Avinguda Mistral
va passar a ser la de les 13 Roses i
Tamarit recordava Margarida Xirgu, entre d’altres.

Els cartells violeta volen visibilitzar dones als espais públics i al nomenclàtor perquè, de la vintena de
carrers del barri, sabeu quants tenen referents femenins? Cap. Això
sí, 4 dels 6 jardins d’interior d’illa
tenen nom propi de dona. Tot és
començar.
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"La xarxa Solidària de Sant Antoni pel Covid-19 ha
superat els 400 voluntaris, de perfil molt divers"
Marc Folch, tècnic de Calàbria 66
Passats els moments més intensos del
primer confinament i davant la incertesa del moment actual, a la Xarxa Solidària de Sant Antoni per al Covid-19
hem definit tres escenaris de futur possibles, que ens han de permetre reaccionar quan sigui necessari i avançar-nos a
les situacions que puguin venir:
• La de la pseudonormalitat, en espera
d’un tractament
• La d’un rebrot acompanyat de mesures restrictives
• La d’un confinament estricte
Hem aprofitat les setmanes més
tranquil·les posteriors al confinament
per reflexionar i aprendre del que no
vam saber (o poder) fer prou bé. Per
exemple, som conscients que ens hem
de coordinar encara més amb el CAPs
i que hem de començar a fer-ho amb
els Serveis Socials de Sant Antoni.
També és important donar suport al
comerç de proximitat i ajudar a reactivar el sector cultural.
Ara ens toca continuar fent aquesta
reflexió i planificació en el mateix moment en què afrontem les urgències que
apareixen pels rebrots d’estiu.
400 voluntaris
La Xarxa Solidària de Sant Antoni
per al Covid-19 va ser impulsada per
l’Associació de Veïns de Sant Antoni,
l’ONG De Veí a Veí, Fem Sant Antoni,
Sant Antoni Comerç (SAC) i la Federació d’Entitats de Calàbria 66. També

hi han participat gent d’altres col·lectius, com l’Espai de Debat, Sant Antoni Feminista, el CDR del barri i els
esplais Toticap i Sant Ferran. I molts
voluntaris que no procedeixen de cap
col·lectiu però que s’han sentit cridats
a donar un cop de mà.
Es van arribar a superar els 400 vo-

luntaris, de perfil molt divers. Molts
s’han reincorporat als llocs de treball i
no tenen la disponibilitat dels moments
més durs, però quan surten necessitats
la seva resposta sempre és bona.
Nous reptes i necessitats
Els darrers dies d’abril la demanda
d’aliments va arribar a nivells molt
alts. Rebíem unes cent trucades diàries. També es van desbordar les xarxes
del Raval i del Poble-sec, barris d’on ens
arribaven moltes sol·licituds d’ajut que
hem hagut de filtrar més del que hauríem volgut. De vegades no hem arribat
a cobrir-ho tot, però sempre hem ofert
altres vies.
Aquella urgència dels moments més
durs ha anat disminuint, però en alguns casos s’ha cronificat, perquè la
crisi sanitària ens ha deixat una realitat social complicada. Cal destacar,
per exemple, l’increment de gent sense llar que s’acosta a nosaltres, i el fet
que el nombre d’usuaris de l'ONG De
Veí a Veí hagi augmentat molt.
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Generar confiança
A mesura que avançava el confinament, vam haver de millorar la coordinació dels voluntaris i augmentar
els seguiments. En aquell moment
era molt important generar confiança
a les persones que demanaven ajuda,
perquè estàvem fent compres per a
gent tancada a casa, que no coneixia la
persona que li portava el menjar, i això
era delicat, especialment en temps de
temor, d’estrès i, per a alguns, també
una mica de pànic.
Una de les anècdotes més boniques
que recordo no fa referència a tones
de menjar ni a ordinadors sinó al dia
de Sant Jordi, quan vam dur roses als
veïns i veïnes tancats a casa i a usuaris habituals de De Veí a Veí. Va ser un
moment molt emocionant i ens ho van
agrair molt.
Seguiment a més de 40 llars
Hem arribat a fer seguiment a més
de 40 llars de persones que no podien sortir de casa a comprar, per edat
avançada, per malalties prèvies o perquè s’havien contagiat del Covid. I a
persones que feien el confinament en
solitari se’ls va oferir suport d’atenció
telefònica, perquè se sentissin més
acompanyades.
Quan escric aquestes línies estem
fent el servei a 10 llars. Si algun voluntari no pot continuar fent el seguiment, en busquem un altre que
estigui disposat a fer-lo i continuem
endavant. També truquem a les llars
a les quals vam donar suport perquè
sàpiguen que, si els cal, continuem a
la seva disposició.

50 ordinadors per a estudiants

Altres iniciatives

Quan es va saber que el curs continuava de manera telemàtica, vam iniciar
una campanya de recol·lecta d’ordinadors i tauletes per a famílies que no en
tenien i que no podien aconseguir-ne.
Ens vam coordinar amb les direccions
de les escoles públiques del barri (i també de fora del barri on van estudiants
de Sant Antoni, perquè l’únic centre públic d’ensenyament que pròpiament és
al barri és l’Escola Ferran Sunyer).
Vam recollir una cinquantena
d’equips, en vam posar a punt més de
30 i en vam repartir una dotzena. Els
centres educatius són els que ens han
anat guiant en les necessitats i ens han
anat dient en cada moment què calia.
En rebre l’aparell moltes famílies se
sorprenien:
—I això m'ho quedo? —preguntaven.
—Sí, és una donació i és per a tu.
Ara que el curs escolar ja ha acabat,
estem aprofitant perquè tècnics informàtics voluntaris posin al dia ordinadors que ens han continuat arribant.

Amb la desescalada vam abordar aspectes que durant el tancament total no
ens havíem vist amb cor d’afrontar.
A la fase 1 vam oferir cangurs a pares
i mares que havien d’anar a treballar.
En aquell moment era desaconsellable
que la tasca de tenir cura dels infants
passés als avis, per l’afectació de la malaltia a la gent gran. El servei de cangur
és voluntari, però en aquest cas sí que hi
ha una recompensa econòmica pactada.
Ho hem organitzat a partir d’esplais i
caus, especialment Toticap i Sant Ferran. Si mai n’hi ha la necessitat, incorporarem altres caus i agrupaments del
barri, però de moment la demanda ha
estat inferior a la que esperàvem.
Hem fet un pla específic per al sensellarisme durant el Covid. Durant la
pandèmia, la situació dels sensesostre
ha estat molt complicada, i ara continua sent important disposar de menjar
preparat, idoni per a aquest col·lectiu. Si
ja abans de la pandèmia es mantenien
distàncies amb ells, ara que la gent les
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ha de mantenir pes força la seva situació encara és més complicada.
També hem estat molt atents a possibles casos de violència masclista, ja que
en una situació de confinament consideràvem que es podia agreujar. Però finalment la xarxa no ha estat un punt de
canalització d’aquest tema.
En l’àmbit cultural, hem fet un recull
de les diferents iniciatives que s’han fet al
barri, com activitats de balcons i en línia.
Els avis
Des de la taula comunitària del barri,
en què participem diverses entitats, ja
havíem fet, abans de la pandèmia, una
atenció especial a la solitud i la discriminació sanitària de la gent gran. Amb
el confinament, aquest aspecte s’ha fet
especialment important de tractar, així
que hem de mirar com podem pal·liar-ho i buscar alternatives per a aquesta
discriminació.
Les institucions
Les institucions s’han mogut de manera
no sempre coherent i sovint precipitada. Tot i això, des de Districte han estat
pendents des del primer dia de tot el que
fèiem i necessitàvem. Però el seu marge
d’actuació ha estat encara més reduït del

que és habitual, donada la situació.
Amb qui hem tingut manca de coordinació ha estat amb els Serveis Socials de Sant Antoni. No compartim
l’opció que es va prendre de centralitzar els serveis socials en un punt per
districte. Es va fer així per protegir els
treballadors municipals, però al cap
de poques setmanes s’haurien pogut
reobrir els serveis de proximitat amb
equips rotatoris. En tot cas, no es pot
atribuir aquesta decisió als Serveis Socials de Sant Antoni sinó als centrals
de l’Ajuntament.
També ens ha preocupat el tancament
de menjadors per a gent gran, que es
van convertir en un espai on es podia
anar a recollir el menjar. Això implicava
que persones grans que precisament no
era aconsellable que sortissin de casa hi
haguessin d’anar a recollir els aliments.
Això passava just a l’inici de la crisi
sanitària, i Serveis Socials de l’Ajuntament no va acceptar els 200 voluntaris
que en aquell moment vam oferir per
dur el menjar a casa de les persones
necessitades d’ajuda. Dies més tard el
servei es va encarregar a una empresa,
segons tinc entès.
Sabem que els treballadors dels Serveis Socials han estat desbordats, però
cal que s’entengui que les xarxes veïnals permeten arribar allà on no arriba

l'administració, sobretot pel coneixement que tenim de la realitat propera,
amb connexions informals que contribueixen al fet que la persona que ho
necessita s’aproximi als Serveis Socials.
En diverses reunions amb l’Ajuntament, sempre hi ha hagut bones paraules i elogis envers la tasca que fem, però
encara no s’ha trobat la manera d’aconseguir-hi una bona coordinació. Estem
pendents d’una altra reunió, prevista
per a principis de setembre.
Des de l’Ajuntament se’ns ha comunicat que hi ha un pla pilot per donar
suport amb recursos materials i econòmics a xarxes des d’equipaments
de proximitat. Sembla que els equipaments escollits a l’Eixample per canalitzar el suport anunciat són Calàbria 66 i
l’Espai 210 de Sagrada Família.
Si hi hagués un altre confinament,
l’espai de Calàbria 66 continuaria obert
per a feines de la xarxa, cosa que en el
primer confinament no es va poder fer.
Des del primer dia el centre d’operacions físic ha estat el local de De Veí a Veí
i ens hem pogut instal·lar a treballar al
local de l’Associació de Veïns. Però no
a Calàbria 66, que era l’espai idoni, pels
espais grans que té —que haurien ajudat
a garantir la protecció sanitària dels voluntaris— i per la connexió a internet de
totes les seves sales. Sembla, doncs, que
ara el tema de poder treballar a Calàbria
66 en cas que ho necessitem ja està resolt.
Dit això, penso que és important
mantenir el paper independent de la
xarxa, de les entitats, dels col·lectius del
barri, no lligats a determinades lògiques comunicatives i de diagnòstic, que
sovint fan que no es pugui actuar com
des de peu de carrer creiem que cal.
La realitat social que deixa el
Covid
No cal ser un expert per veure i preveure que la realitat que ens deixa la
crisi sanitària és i serà molt dura. Si era
necessari, aquest cop ha posat més en
relleu tot un reguitzell de mancances:
sistema sanitari precari, situació de la
gent gran dins i fora les residències,
forta dependència del turisme, efectes
catastròfics de l’economia submergida...
Una temptació seria intentar recuperar la realitat anterior. Tot i que penso
que no s’ha de deixar ningú enrere, cal
repensar i actuar per cercar una societat més equilibrada i justa. Potser a
una eina com la Xarxa no li pertoca fer
aquest paper, però davant de les nombroses incerteses que ens acompanyen
crec que sempre podem comptar amb
un veïnat organitzat, o per organitzar-se, i solidari.

LLIBRES

5 motius per llegir
L’avinguda de les il·lusions

Xavi Barroso. Grijalbo i Rosa dels Vents

Xavi Barroso (Granollers, 1984), escriptor i veí del Poble-sec, presenta aquests
dies la seva primera novel·la, L’avinguda de les il·lusions (Grijalbo i Rosa dels
Vents), llibre que mostra les llums i ombres de l’espectacle al Paral·lel als anys
1910. La novel·la passa a tot Barcelona,
però sobretot al Paral·lel. Per exemple,
hi ha escenes al Teatre Líric, que era al
Paral·lel, banda Sant Antoni. La protagonista viu, durant una part de la novel·la,
a la ronda de Sant Antoni. I hi ha algunes escenes, sobretot diàlegs, que passen
pels carrers del barri. Hem demanat a
Xavi Barroso 5 motius per animar les
veïnes i els veïns de Sant Antoni a llegir
una novel·la i ens ha donat aquests:
1. Perquè als veïns i veïnes de Sant
Antoni els agradarà conèixer les llums
i ombres de l'avinguda del Paral·lel de
principis del segle XX.
2. Perquè s’endinsaran en el món del
cabaret i del teatre del moment, però
també en la lluita obrera, la Setmana
Tràgica, la vaga de La Canadenca i el
naixement de la CNT.
3. Perquè descobriran que Francisca
Romero, la protagonista, està basada en
dues grans actrius del moment: una és
Raquel Meller, coneguda tant a Espanya

com als Estats Units i França —alguns
l’anomenen la Rosalía dels anys vint;
l'altra, Elena Jordi, la reina del vodevil
de l’època.
4. Perquè veuran com la precarietat
laboral, el feminisme o el catalanisme
també eren una font de conflictivitat
social fa cent anys. De fet, hi trobaran
que, durant la grip espanyola, l’epidèmia que va devastar Barcelona el 1918,
ja empraven moltes de les mesures de
control que estem posant en pràctica
contra la Covid-19.
5. Perquè hi trobaran l’apassionant
història d’una dona forta que lluita per
prosperar i triomfar sobre els escenaris
de la ciutat enfrontant-se a una societat
masclista i classista.

Up

Els esforços de la comunitat educativa per garantir una reobertura segura de les
escoles al setembre

Down

El tancament definitiu dels Cinemes Méliès (Villarroel, 102), motivat per la
crisi econòmica que han viscut els últims set anys, a la qual s’hi ha afegit el coronavirus, que
ha deixat molt tocada l’empresa que Carles Balagué va fundar l’any 1996.

Hem sobreviscut a:
per Jordi Batalla
Els guants de plàstic,
el lleixiu, el gel.
GC ocupats recuperant
taronges robades.
Sessions diàries de
disco-balcòning.
Militars en peu de guerra
perseguint virus.
Les cues pel paper de
WC i la farina.
La vacuna de Moncloa:
la pàtria unida.
La bogeria dels grups
de WhatsApp.
Alguns ERTOs salvatges
i oportunistes.
El confinament massa
solitari de molts.
El confinament mal
acompanyat d’alguns.
Teletreball amb nens a casa.
Sense feina amb nens a casa.
Sense feina, ni nens, ni casa.
Les notícies, les
contranotícies, les fake news.
Les ordres, les contraordres,
l’embolic de les fases.
Els porucs, els temeraris,
els insolidaris.
A tot això, i més, hem
sobreviscut fins ara.
Ah i al Covid-19, esclar!
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