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FUTBOL SALA pàg 12

Torres, del CFS Eixample: 
“Si demostres compromís,
l’equip et seguirà”

EL FORT PIENC pàg 9

L’Institut Angeleta Ferrer
s’estrena, però fora del barri

DRETA DE L’EIXAMPLE pàg 8

Escola Moderna: 120 anys
d’un naixement històric

L’EscolaEntençaestrenaper fi
l’espaiprovisional a laModel

El centre portava cinc anys a l’Escola Industrial, però de la ubicació definitiva encara no hi ha res decidit pàg 6

Fo
to

: L
ín

ia
 E

ix
am

pl
e

SAGRADA FAMÍLIA pàg 8

La comunitat veneçolana
fa arrels al barri a través
dels bars i restaurants

ESQUERRA DE L’EIXAMPLE pàg 6
Heura Gaya portarà la seva
música pop i folk a la Casa 
Golferichs dimecres que ve 

Barcelona és la ciutat més cara 
de l’Estat per compartir pis

pàg 3

El drama de
l’habitatge
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La sèrie Friends, que es va eme-
tre del 1994 al 2004, ens pre-
sentava un grup de sis joves es-
tatunidencs que rondaven la
trentena i que vivien compartint
pis al barri novaiorquès de Man-
hattan. Tot i que el programa va
tenir un enorme èxit a casa
nostra, no es pot dir que reflec-
tís una realitat quotidiana de
Catalunya. Els personatges tre-
ballaven en professions libe-
rals, ja no estudiaven i seguien
compartint pis.
Fins fa poc, aquí compartir

pis era una experiència que s’as-
sociava als estudiants. Molts
universitaris que havien nascut
al territori català s’establien du-
rant els anys de carrera a Bar-
celona. L’equació era clara: els
sortia més a compte llogar un
immoble amb els amics que ha-
ver de desplaçar-se cada dia fins
als centres d’educació superior.
Més econòmic i menys temps.
Amb tot, en els darrers anys,

el mercat del lloguer ha canviat
i aquesta opció de vida s’ha es-
tès a altres nínxols de població.
Ja no és tan complicat veure com
homes i dones de l’edat dels
personatges de Friends com-
parteixen pis. Això es deu en
gran part a l’augment del preu
del lloguer, que ha fet que viure
en un pis compartit a Catalunya
sigui ara un 25% més car que fa
cinc anys, tal com indica un es-
tudi elaborat per Fotocasa.

LA CIUTAT MÉS CARA
Per tant, amb els preus actuals,
ni tan sols la manera més eco-
nòmica d’independitzar-se és
econòmica de veritat. I això es
nota especialment a Barcelona,
la ciutat més cara de l’Estat per

compartir pis. Ho diu el mateix
informe de Fotocasa, que situa el
preu mitjà de llogar una habita-
ció a Barcelona en 418 euros,
però també un altre estudi recent
de la plataforma Pisos.com, se-
gons el qual aquesta xifra s’enfila
als 442,4 euros. 
Per districtes, l’estudi de Fo-

tocasa reflecteix que el més car
és Ciutat Vella, on compartir

pis costa de mitjana 468 euros al
mes. El segueixen Sarrià-Sant
Gervasi (amb una mitjana de
465 euros al mes), l’Eixample

(436 euros), Gràcia (414) i Sant
Martí (404). Per contra, els dis-
trictes més barats són Nou Bar-
ris (345 euros), Horta-Guinardó
(369) i Sant Andreu (379).

PROP DE LA MEITAT DEL SOU
El fet que l’augment del preu del
lloguer no vagi acompanyat d’un
increment dels salaris –més
aviat al contrari– es tradueix
en precarietat. Ho sap prou bé
l’Andrea, una jove de 22 anys
que ha de destinar la meitat del
seu sou al lloguer del pis de l’Ei-
xample que comparteix amb
dues noies més. Això no li deixa
gaire marge per estalviar i reco-
neix que veu “pràcticament im-
possible viure sola o en parella
d’aquí a cinc anys”. “Les meves
companyes de pis tenen 25 i 27
anys i tampoc poden”, afegeix.
L’Albert té 29 anys i, per ara,

també prefereix esperar. Tre-

balla en una consultoria i viu a
Gràcia, però no paga ni de bon
tros el preu de mercat. “Visc en
un pis de lloguer amb dos amics,
un noi i una noia, i paguem
1.025 euros”, explica. Amb els
subministraments, ell paga 350
euros mensuals. Tot i que reco-
neix que no cobra malament,
creu que pagar un pis sol o amb
la seva parella li seria complicat.
“M’ho podria permetre? Sí, però
no estalviaria. Si tingués un pro-
blema, no tindria estalvis i, a
més, hauria de limitar la meva
vida social”, considera.

MARXAR DE BARCELONA
La cursa d’obstacles que supo-
sa independitzar-se a Barcelo-
na acaba provocant que molta
gent renunciï a viure-hi. És el
cas de la Laura, una noia de 23
anys que va decidir marxar de
Sants a l’Hospitalet per trobar

opcions una mica més assequi-
bles. “Estava dedicant gairebé el
50% del meu sou a compartir un
pis que ni tan sols tenia el ter-
ra anivellat i que tenia humi-
tats”, lamenta.
L’Andrea també admet haver

viscut en un pis en “condicions
desastroses”, del qual ella i les se-
ves companyes van haver de
marxar perquè la propietat va de-
cidir vendre’l. “Durant la pan-
dèmia ens van abaixar el lloguer
per ajustar-se a l’índex de refe-
rència de la Generalitat. Des-
prés se’ns va acabar el contracte
i van preferir vendre que man-
tenir el preu rebaixat”, comenta,
i recorda com va haver de buscar
una alternativa a correcuita. De
fet, en només tres anys, l’Andrea
s’ha vist obligada a viure en tres
pisos compartits diferents: sap el
que és buscar-se la vida en un
mercat immobiliari poc amable.

Albert Alexandre / Anna Utiel
BARCELONA

Habitacions a preudepis
» Dos estudis recents indiquen que Barcelona és la ciutat més cara de l’Estat per compartir pis

» El preu mitjà de llogar una habitació és de 418 euros, segons Fotocasa, i de 442, segons Pisos.com

L’augment del preu del lloguer ha fet que compartir pis ja no sigui només cosa d’estudiants. Foto: Joan Tomàs/ACN

436
euros és el preu mitjà
de compartir pis a
l’Eixample, el tercer
districte més car
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La lupa

Per què la devolució de joves vulnera els drets
humans o per què demanem la dimissió del
ministre de l’Interior, Fernando Grande-
Marlaska?

Les últimes setmanes hem vist una pluja de mis-
satges a Twitter demanant la dimissió de Marlaska.
Els missatges van començar després que el ministe-
ri de l’Interior anunciés la devolució de diversos jo-
ves que van arribar a les costes de Ceuta el maig d’a-
quest any. Però què es reivindica exactament amb la
petició de dimissió de Marlaska? Quines són les prin-
cipals demandes?
L’Estat té l’obligació de garantir la protecció de

qualsevol menor que trepitgi sòl espanyol, així com
garantir el dret a la vida, a la convivència familiar o
la protecció davant d’abusos i violències. Tot això, res-
pectant els drets de la infància i l’adolescència, entre
els quals destaquen el dret a la no discriminació, el dret
a l’assistència jurídica gratuïta, el dret al desenvolu-
pament de les seves potencialitats personals i el dret
a ser escoltat. A més, la protecció del menor es regeix

pel principi fonamental pel qual tota decisió i actua-
ció de l’administració pública “ha de tenir per objec-
te prioritari la defensa i salvaguarda” dels interessos
del menor (punt 8.14 de la Carta Europea de Drets de
l’Infant. Resolució del Parlament Europeu A 3-0172
/ 1992 de 8 de juliol) “sobre qualsevol altre interès le-
gítim que pogués concórrer-hi” (Article 2.1 de la Llei
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídi-
ca del menor, de modificació parcial del Codi Civil i
de la Llei d’enjudiciament civil).
No obstant això, el racisme que pateixen els

nens i nenes i els adolescents migrants fa que me-
diàticament i institucionalment no siguin considerats
ni nens, ni nenes ni joves. Per començar, el primer
contacte amb les institucions que han de protegir-los
són els cossos de seguretat de l’Estat, per passar des-
prés a mans de la Fiscalia i, si s’acredita la impossi-
bilitat de la seva devolució al país d’origen, finalment
ser acollits pels serveis de protecció de la infància.
Aquí és on comença la trama de criminalització i
abandonament institucional.

La presència de menors migrants a l’Estat espa-
nyol guanya visibilitat en els mitjans de comunicació
i en els debats de la classe política. Després que la so-
cietat civil denunciés la greu irregularitat del minis-
teri de l’Interior, partits polítics de dreta i extrema dre-
ta, de manera oportunista, van pujar al carro dema-
nant la dimissió de Marlaska. Els mateixos que ahir
(i demà) llançaven atacs racistes a la mateixa joven-
tut migrant.
Com sempre, s’hipervisibilitza aquests joves, res-

ponsabilitzant-los de la seva situació d’abandonament.
Quan per contra se’ls vol protegir, es fa des del pa-
ternalisme i sense abordar-ne la responsabilitat ins-
titucional, reproduint així una cadena d’abandona-
ment i de permissivitat de la seva criminalització.
La vulneració sistemàtica dels drets de nenes, nens,

nenis i joves és inadmissible, i els poders públics i el
sistema judicial en són responsables. Per això, Mar-
laska dimissió. Cap ministre o govern que sembri la
por, reprodueixi racisme i exposi menors a situacions
de més risc ha de quedar impune.

Larissa Saud i Marilda Sueiras (SOS Racisme)

D’infància en perill a infància perillosa

Les millors
perles

Els premis Ig Nobel són una paròdia del Nobel. Enguany,
entre els premiats hi ha un estudi que diu que tenir un

orgasme ajuda a la descongestió nasal i un que conclou que la
forma més fàcil de transportar un rinoceront és boca amunt.

Tenir fills sense la intervenció d’un home podria no sertan impossible com sembla. Una femella de tauró ho ha
aconseguit: fa deu anys que viu en un tanc amb una altra
femella i amb cap mascle... i acaba de tenir una cria.

“Parlarem de tot”, afirma la ministra Raquel Sánchez sobre la
taula de diàleg. “També d’amnistia i autodeterminació?”, 

li pregunta la periodista Gemma Nierga. “D’això no,
evidentment”, respon Sánchez. Sembla que de tot, de tot, no.

Roncar tan fort que apareguin els Bombers a casa teva.Li ha passat a un home de Sant Feliu de Guíxols. Dues
noies el van sentir roncar des del carrer i van trucar a
emergències perquè creien que s’ofegava. Només dormia.

LA FOTOSílvia Jardí / ACN
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La pandèmia menys escoltada1

2
A l’Esquerra de l’Eixample hi ha 79 bars 
amb terrasses amb massa taules

Mercat solidari perquè hi hagi 
material escolar per a tothom

Juan Hereza, amb cap i cor al Roser

L’Escola Entença estrenarà per 
fi l’espai provisional de la Model

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

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

Línia Eixample no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Els semàfors

L’Escola Entença ha estrenat els
mòduls provisionals de la Mo-
del, després de cinc cursos als
barracons de l’Escola Industrial.
En aquest recinte hi ha ara,

provisionalment, el nou Institut
Angeleta Ferrer, que espera tenir

l’edifici definitiu al gener.   
pàgines 6 i 9Consorci d’Educació

El Bicibús de l’Eixample comen-
çarà a pedalar demà passat i ho
farà cada divendres perquè els
nens i nenes puguin anar en bici
a l’escola. L’organitzen el Camí
Amic, l’AMPA de l’Escola Joan
Miró, l’AFI de l’Escola Entença 
i l’AFA de l’Escola Xirinacs.

pàgina 6Bicibús Eixample

La Casa Golferichs ha tornat 
a posar en marxa la seva

programació cultural, de la qual
destaca el concert d’Heura Gaya
que tindrà lloc dimecres vinent
al vespre a la sala d’actes del
centre. Un concert que farà
viatjar entre el pop i el folk. 

pàgina 6Casa Golferichs

A les xarxes

@324cat: La ministra Ribera explica que les
mesures per rebaixar la factura de la llum
produiran “una rebaixa mitjana del 22% de
la factura mensual fins a finals d’any”.

@antoniobanos_: Vosaltres què esteu se-
guint? La cinquena de la Casa de papel,
Masterchef, la primera temporada de La
Taula de Diàleg o Crims?

#TaulaDeDiàleg

@CatalunyaRadio: L’Audiència Nacional
processa per terrorisme els 13 CDR de l’O-
peració Judes i diu que formaven part
d'una cèl·lula “clandestina” i “radicalitzada”.

#OperacióJudes #LaLlumDisparada

Safata d’entrada

Recrear el passat no vol dir
ser fidel al que ha passat,
ja que, com passa amb to-

tes les coses, quan generem idees
incorporem la nostra ideologia, la
nostra experiència, fins i tot la nos-
tra ignorància. Prova d’això és la
reescriptura de la història per
part dels fanàtics i les dictadures
quan ataquen l’art, com la censura
inflexible que va patir Xostakóvitx
(una amarga violència), una es-
tratègia repressiva de Stalin per-
què el músic reorientés la seva
creació: Lady Macbeth de
Mtsensk en va ser l’exemple més
punyent. Aquí va passar amb Pe-
drolo, Méndez Ferrín a Galícia i
tants altres...
El poder menja por per des-

viar l’atenció, deia el gran Galea-
no. No és què s’afirma, sinó què
es fa i, com que això no es veu,
acostuma a estar ple d’interpre-
tacions de tots els colors.
Analitzar equival a valorar al-

guna cosa amb els seus aspectes
positius i negatius, tenint en
compte les circumstàncies del
moment. En opinar, donem valor
segons el nostre pensament (que
és modelat dia rere dia). El que cal
deixar clar és que tothom és capaç
d’expressar-se, tot i les diferències

El soroll que ens deixa el temps
per Francesc Reina

en els graus de certesa. No obs-
tant això, tot i que qualsevol opi-
nió és legítima, per fer-ho bé es
requereix dos elements impor-
tants: tenir coneixement i saber
argumentar.
El gust per la pregunta i la

tolerància de la contradicció
fan democràcia. No hi ha múl-
tiples veritats, sinó camins di-
ferents per accedir-hi, i més
que preguntar-nos què és la
interpretació, ens anirà bé saber
com desxifrar-la  millor. L’im-
portant hauria de ser arribar a
acords per desterrar dinàmi-
ques egoistes i altres particula-
ritats que habiten en el mercat
depredador. Deia Umberto Eco
que existeixen arguments que ja
neixen fracassats perquè són in-
capaços d’aportar-ne res.
Si algú busca tenir raó, te-

nim dret a desconfiar dels seus
punts de vista si no podem
confrontar-los per arribar a de-
cidir si això és bo o inversem-
blant, si decantar-nos per algu-

na elecció o si no veiem cap pos-
sibilitat. El problema és que
assistim a cotes molt baixes de
clarificació, no només per la
manipulació dels mitjans, sinó
per la nostra escassa preparació.
Correm el risc de patir una in-
vasió de bajanades si reivindi-
quem el dret de discórrer el ma-
teix que un premi Nobel.
Però qui ens proporciona

respostes quan escassegen
tant? García Márquez deia que
l’objectiu d’un govern hauria
de ser fer feliços els pobres (vi-
gilant la droga).
Debatre és realment difícil.

Alguns s’ho pregunten a tuits,
intentant fer-se un forat entre
l’última polèmica del dia amb
pànics morals que es coregen
contra la darrera bestiesa. Per
tot això i allò, la mirada hauria
d’estar centrada, com a mínim,
en una particularitat: una ètica
de la interpretació com a repte
permanent per barrar el pas a
dogmatismes rabiosos.
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CULTURA4La cantant Heura
Gaya oferirà un concert dimecres
vinent al vespre a la sala d’actes
de la Casa Golferichs. Acompa-
nyada pel guitarrista Eduard
Iniesta, hi interpretarà les can-
çons del seu disc Gaya (Segell
Microscopi 2019), que perme-
tran al públic fer un viatge sonor
entre el pop i el folk, sense obli-
dar la tradició catalana.
L’àlbum, que toca temes

com la natura o l’amor romàn-

tic del segle XIX, va portar
Heura Gaya a ser finalista de la
darrera edició del Concurs Sons
de la Mediterrània. 
L’entrada al concert és gra-

tuïta, però cal reserva per poder
controlar el límit d’aforament de
la sala. Cada persona podrà re-
servar dues entrades com a mà-
xim a partir de dilluns, i es po-
drà fer presencialment, per te-
lèfon o en línia, a través de la pà-
gina web de la Casa Golferichs.

EDUCACIÓ4L’Escola Entença
ha començat el curs 2021-2022
als nous mòduls provisionals de
la Model, després de cinc cursos
als barracons del recinte de l’Es-
cola Industrial. Tot plegat, men-
tre ni tan sols s’ha acabat de de-
cidir el solar on es construirà el
futur edifici definitiu.
Malgrat tot, l’estrena de l’e-

quipament de la Model és una
molt bona notícia per a l’escola.
“Ens fa molta il·lusió”, diu la vi-
cepresidenta de l’Associació de
Famílies d’Infants (AFI), Anna
Peralta, que desitjaria haver-se
“estalviat el camí previ”. I és que
no ha estat fàcil arribar fins aquí. 
L’Escola Entença es va inau-

gurar el setembre de 2016 a uns
mòduls prefabricats de l’Escola
Industrial, una ubicació que aviat
es quedaria petita. Però la man-
ca d’espai no seria l’únic proble-
ma: les famílies es van adonar
que l’escola estava situada al
costat d’una subestació elèctrica,

amb els perills que això suposa.
“L’Agència de Salut Pública de
Barcelona va dir que aquella
ubicació no era adequada”, apun-
ta Peralta, que recorda que el curs
2018-2019 ja es va decidir que
l’escola s’havia de traslladar.
Aleshores, l’Ajuntament i el

Consorci d’Educació van escollir
els jardins de Marcos Redondo,
una proposta que es va topar
amb el rebuig dels veïns de la
zona i que finalment va ser des-
estimada. Després va arribar el

compromís d’ubicar l’escola al re-
cinte de la Model de cara al curs
2020-2021, però la pandèmia va
fer endarrerir les obres i el tras-
llat no ha arribat fins ara.
Pel que fa a la ubicació defi-

nitiva, el consistori proposa els
jardins de Paula Montal, però l’A-
FI s’hi oposa. “Tindríem menys
espai que ara”, diu Peralta, que
assumeix que les famílies que for-
men l’AFI actual no veuran l’e-
difici definitiu: “Un cop tinguem
el solar, trigarà quatre cursos”.

Els nous mòduls provisionals de la Model. Foto: Twitter (@consorciedubcn)

L’Escola Entença estrena per fi
l’espai provisional de la Model

Heura Gaya viatjarà del pop
al folk a la Casa Golferichs

EQUIPAMENTS4La maquinà-
ria de Calàbria 66 ja torna a fun-
cionar a ple rendiment. Tot i que
la pandèmia no ha marxat del
tot, la situació sanitària actual fa
pensar que aquest curs s’as-
semblarà molt més als d’abans
de la irrupció del coronavirus.
D’entrada, des de l’espai veïnal
tenen clar que servirà per refor-
çar els seus tres eixos principals:
la cultura, l’educació i l’acció
social i de barri.
Pel que fa a la cultura, aques-

ta tardor torna l’activitat ‘Di-
umenges de Teatre’, que va ar-
rencar la temporada el dia 12
amb l’obra La muerte y la don-
cella. Es tracta d’una proposta
que permet que les companyies
de teatre assagin al local de Ca-
làbria 66 i els diumenges a la tar-
da ofereixin una funció amb ta-
quilla inversa (és a dir, el públic
decideix el preu que vol pagar un
cop ha vist l’espectacle). En la
mateixa línia, hi ha la intenció de
tornar a programar actuacions
musicals i establir els ‘Dissabtes

de Música’, tot i que de moment
no hi ha més detalls al respecte.

VOLUNTARIS PER A L’ESCOLETA
Una de les novetats de Calàbria
66 el curs passat va ser l’Escole-
ta de Sant Antoni, que es va po-
sar en marxa a l’abril. És un
projecte d’acollida, reforç escolar
i lleure educatiu que s’adreça a
infants en situació de vulnerabi-

litat, derivats per Serveis Socials
i escoles del barri. Aquesta set-
mana ha tornat a arrencar, i des
de l’espai veïnal fan una crida per
aconseguir més voluntaris. 
D’altra banda, i com no podia

ser d’una altra manera, Calà-
bria 66 continuarà sent un espai
clau per al barri de Sant Antoni,
exercint com a punt de trobada
d’entitats i col·lectius locals.

Els infants sempre tenen cabuda a l’espai veïnal. Foto: Calàbria 66

Calàbria 66 torna amb més
cultura, educació i acció social

Sant Antoni

Diversitat | El barri acollirà una cursa infantil adaptada
Després de l’èxit que va tenir la cursa infantil adaptada per a nens amb discapacitat

que es va fer al Gòtic, l’organització n’ha anunciat una altra a l’Esquerra de
l’Eixample el dia 2. En 12 hores s’han omplert les 40 places disponibles. 

Cultura |Música, poesia i cuina per celebrar la Diada
L’acte institucional de l’Eixample per la Diada es va celebrar el dia 9 a Sant Antoni i va
combinar dues propostes ben diferents: un taller de cuina a càrrec de l’artista Marc
Sempere i un recital de poesia, a càrrec de Berta Giraut amb la saxofonista Mireia Tejero.

Heura Gaya actuarà a la sala d’actes del centre. Foto: Anna Sarlé / Gaya

MOBILITAT4El Bicibús escolar
de l’Eixample començarà a rodar
demà passat i ho farà cada di-
vendres lectiu durant aquest
curs. La proposta permetrà que
nens i nenes vagin a l’escola en
bicicleta amb seguretat, circulant
per la calçada i acompanyats
per pares i mares i per la Guàr-
dia Urbana. 
El Bicibús sortirà a les 8:15 h

de Sant Antoni, concretament de
la plaça Conxa Pérez, situada a
la confluència dels carrers Ta-
marit i Comte Borrell. Des d’a-

quí arribarà fins al recinte de la
Model, pujant pel carrer En-
tença. La primera parada serà a
Calàbria amb Gran Via; la sego-
na, a Diputació amb Entença,
davant l’escola Joan Miró, i per
últim, el Bicibús pararà a les es-
coles Entença i Xirinacs.
Les entitats impulsores i

organitzadores de l’activitat
són el Camí Amic de l’Esquer-
ra de l’Eixample i Sant Antoni,
l’AMPA de l’Escola Joan Miró,
l’AFI de l’Escola Entença i l’A-
FA de l’Escola Xirinacs.

El Bicibús de l’Eixample
arrenca aquest divendres

Una activitat del Camí Amic amb bicis i nens. Foto: Twitter (@camiamic) 



COMUNICACIÓ4Espai.Mèdia
és el primer diari europeu de ca-
ràcter generalista i amb volun-
tat pedagògica centrat exclusi-
vament en l’economia i la in-
dústria de l’espai. Serà un punt
de trobada de tots els actors
institucionals públics, centres
d’investigació, empreses priva-
des, investigadors i teòrics per
construir el lloc de referència des
del punt de vista de la gestió de
la informació i del coneixement
vinculats a l’estratègia New Spa-
ce i al sector espacial.
És en aquest context que

neix el nou mitjà periodístic
que el Grup Comunicació 21 in-
corpora al seu conjunt de cap-
çaleres per tal d’omplir aquest
buit informatiu que va en detri-
ment de la plena consolidació de
l’economia de l’espai a Catalu-
nya. El Grup ja ha demostrat
amb Exterior.cat, Comunica-
ció21.cat o Línia el que és capaç
de fer, i ara afronta el nou rep-
te amb més experiència.
El responsable d’Espai.Mèdia

és el periodista Quim Miró, amb
l’ambició d’informar cada dia
amb rigor i de manera planera
sobre totes les novetats que va-

gin produint-se al voltant del
sector espacial català. “Farem
que l’espai de comunicació cata-
là disposi d’un mitjà en llengua
pròpia que sigui referent en l’àm-
bit del sector espacial, una acti-
vitat de futur que generarà a
llarg termini canvis sistèmics en
els models d’organització social
i en la vida de les persones”,
afirma l’editor del Grup Comu-
nicació 21, David Centol.
En definitiva, Espai.Mèdia

pretén facilitar la gestió del co-
neixement i sumar esforços als
del mateix Govern, als de les
empreses privades que participen
en l’estratègia New Space i als dels
centres d’investigació per con-
vertir Catalunya en un referent de
la cultura i del sector espacial.

NEW SPACE
L’estratègia New Space, impul-
sada pel vicepresident de la Ge-
neralitat, Jordi Puigneró, vol po-
sar en relleu una indústria d’alt
valor afegit que assenti les bases
del futur del país i que permeti
consolidar-lo com un indret de re-
ferència també en l’àmbit de l’e-
conomia de l’espai. Fins al 2025
es pretén que, gràcies a l’impuls

de les polítiques públiques i la
col·laboració amb el sector privat,
s’impulsi una nova indústria que
generi 280 milions de facturació
i creï 1.200 llocs de treball. El pi-
nyol d’aquesta estratègia és l’A-
gència Espacial de Catalunya.
“Però aquest projecte, am-

biciós i necessari –comenta l’e-
ditor David Centol–, presenta
dificultats directament relacio-
nades amb el desconeixement
per part de la majoria de la po-
blació, fins i tot entre els sectors
més formats”. Certament, la
presentació del projecte general,
i més particularment el llança-

ment del primer nano satèl·lit
català, va provocar reaccions
d’escepticisme (més enllà de les
generades per la lògica de la con-
frontació política) que només
s’expliquen per la desinforma-
ció. Espai.Mèdia, doncs, pretén
ser útil per avançar en el conei-
xement de la indústria espa-
cial, així com per multiplicar-ne
l’interès i les expectatives i fer vi-
sibles tots els passos que es van
produint a través d’una infor-
mació seriosa i responsable.
Malauradament, els mitjans

de comunicació no tenen com a
prioritat dedicar recursos que

facin possible l’existència d’un
flux de comunicació permanent
entre el mateix sector espacial, els
actors que en formen part i tam-
bé la ciutadania. 
La dificultat tècnica de la

matèria, i en conseqüència la ne-
cessitat d’invertir-hi recursos
continuats per part dels mitjans
de comunicació per poder en-
tomar amb èxit el repte d’infor-
mar-ne de manera constant,
són elements que expliquen
aquest desert informatiu al vol-
tant de la indústria de l’espai i les
seves potencialitats. Un buit
que Espai.Mèdia vol omplir.

Neix Espai.Mèdia
» El Grup Comunicació 21 impulsa el primer diari sobre la indústria espacial de Catalunya

» El nou mitjà vol contribuir a la plena consolidació de l'economia de l'espai al nostre país

Espai.Mèdia s’ha estrenat el 13 de setembre del 2021. Foto: Espai.Mèdia

Pàgines especials
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Sagrada Família

COMERÇ4Si un veneçolà veí
de Barcelona vol sentir-se com
a casa, sap a quin barri ha d’a-
nar: a la Sagrada Família. En els
últims anys, els negocis (sobre-
tot bars i restaurants) regentats
per veneçolans s’han multiplicat
a la zona. El primer va ser el res-
taurant El Rincón de la Abuela
Venezolana, al 470 del carrer
Mallorca, però cada cop s’hi
han anat afegint més. És el cas
del Tío Papelón, propietat d’Án-
gel Higuera, que va tenir clar des
del principi que el seu local ha-
via d’estar al barri. “Sabia que la
majoria d’habitants i restau-
rants veneçolans estaven aquí,
per això vaig triar aquesta ubi-
cació”, explica.
D’aquella decisió, la d’obrir

un restaurant al 247 del carrer
Sicília, ja en fa dos anys i mig. En
aquell moment, feia quatre anys
que vivia a Barcelona: hi va ve-
nir perquè la situació del seu país
li generava “inseguretat” i perquè

hi tenia la seva germana. Un cas
semblant és el de la Xiomary Ru-
bio, una psicòloga veneçolana
que va arribar a la ciutat fa nou
anys per estudiar un màster
d’un any, i s’hi va acabar quedant
“perquè la situació a Veneçuela
s’estava complicant”. Davant
d’això, va decidir fer un gir de
180 graus i va obrir la pastisse-
ria Pittier, especialitzada en dol-
ços veneçolans i ubicada al car-
rer Castillejos, 252.
En el seu cas, la ubicació es-

collida va ser “casualitat”, però
ara es mostra contenta de tre-

ballar en una zona on els co-
merciants veneçolans han fet

pinya, ja no només entre ells,
sinó també amb la resta de bo-
tiguers del barri i amb el veïnat.
“Hi ha molta companyonia”, ce-
lebra Rubio. 
En aquesta línia, Higuera re-

coneix que, en obrir el seu ne-
goci, va tenir molta cura de no
oferir exactament el mateix que

els seus compatriotes: “Hi ha
amistat, no competència”, asse-
gura. I li ha anat bé, fins i tot te-
nint en compte que la meitat de
la vida del seu negoci ha estat en
pandèmia: “Com que ja feia en-
viaments a domicili abans, no-
més vaig estar completament
aturat tres dies”, recorda.

EMPRENEDORS DE MENA
“Els veneçolans som gent em-
prenedora”, diu Rubio amb or-
gull. Higuera ho comparteix i de-
fensa que és precisament per
això que la gastronomia del seu
país està de moda a Barcelona,
perquè ells s’ho han guanyat
amb “constància i obstinació”.

Unbarri per assaborir Veneçuela
» Els bars i restaurants regentats per veneçolans s’han multiplicat a la Sagrada Família els últims anys

» Molts veneçolans que arriben a Barcelona s’instal·len al barri perquè hi troben una comunitat

L’oferta gastronòmica veneçolana al barri és molt variada. Foto: Tío Papelón

Cultura |‘Flores de otoño’ o com viu la gent gran LGTBI
El Centre Cívic Sagrada Família ha inaugurat l’exposició ‘Flores de otoño’, un
projecte de la fotògrafa Hanna Jarzabek que mostra com és la vida de la gent gran
del col·lectiu LGTBI, una realitat invisibilitzada. Es pot visitar fins al 6 d’octubre.

“Al barri hi  ha molta
companyonia”, 
afirma la propietària
d’un d’aquests negocis

HISTÒRIA4El 8 de setembre de
1901 obria les portes l’Escola
Moderna al carrer Bailèn, 56.
Aquest centre era el somni del
pedagog Francesc Ferrer i Gu-
àrdia, que el va poder fer reali-
tat gràcies a una herència mi-
lionària inesperada. Tot i que no-
més va durar cinc anys –les au-
toritats la van tancar el 1906–, el
projecte educatiu que s’hi va
desenvolupar va ser revolucio-
nari i va assentar les bases de la
pedagogia contemporània. Avui,
120 anys després, l’Escola Mo-
derna seguiria sent moderna.
Ferrer i Guàrdia va apostar

per l’educació laica i coeducati-
va (no separava els alumnes per
sexes ni per classes socials), per
l’avaluació continua (no hi havia
un sistema de càstigs i premis ni
es feien exàmens) i per l’educa-
ció racional, amb activitats ba-
sades en l’experiència i la des-

coberta de l’entorn. Amb l’Escola
Moderna “es va passar per pri-
mer cop de la teoria a la pràcti-
ca”, recorda el vicepresident de
la Fundació Ferrer i Guàrdia, Vi-
cenç Molina. Per això no està d’a-
cord amb qui pensa que aquell
model educatiu és una utopia.
“Amb els recursos necessaris, es
pot fer”, afirma.
L’escola de Ferrer i Guàrdia

era un projecte privat, en el qual

les famílies dels alumnes paga-
ven el que volien, si és que po-
dien. La resta de diners sortien
de la butxaca de l’impulsor del

projecte, un home que, parado-
xalment, amb prou feines havia
estat escolaritzat sis anys i no ha-
via anat a la universitat. Va ser
durant el seu exili a França que
va conèixer grans pedagogs i va
començar a interessar-se per
l’educació, fins que va rebre
aquella herència que li permetria
anar per feina de debò.

QUÈ EN QUEDA?
“La majoria dels sistemes edu-
catius públics actuals introduei-
xen els principis de l’Escola Mo-
derna”, diu Molina, que s’allunya
del pessimisme d’alguns. Proba-
blement, la gran assignatura
pendent en aquest sentit són les
ràtios, un aspecte fonamental
per poder aplicar les idees de Fer-

rer i Guàrdia. Ara bé, Molina re-
coneix que hi ha un principi de
l’Escola Moderna que avui dia se-
ria impensable: l’assistència no
era obligatòria a cap edat, sinó
que es fomentava la llibertat de
l’alumne des de petit i se’l moti-
vava a aprendre. Tal com admet
Molina, això actualment no fun-
cionaria i generaria desigualtats.

L’Escola Moderna només va durar cinc anys, però la seva repercussió encara dura. Foto: Fundació Ferrer i Guàrdia

L’escola que encara seriamoderna
» Francesc Ferrer i Guàrdia va fundar l’Escola Moderna al número 56 del carrer Bailèn ara fa 120 anys
» El projecte va proposar canvis revolucionaris i va posar les bases de la pedagogia contemporània

Cultura | 70a Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern
El passeig de Gràcia tornarà a ser l’escenari de la Fira del Llibre d’Ocasió Antic i
Modern, que enguany arriba a la setantena edició. La fira començarà aquest
divendres amb el pregó de Biel Mesquida i s’allargarà fins al 3 d’octubre.

A l’Escola Moderna
l’assistència no era
obligatòria: una idea
impensable avui dia
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Més obres i més diversitat 
al TNC en l’estrena de Portaceli
CULTURA4La primera tempo-
rada del Teatre Nacional de Ca-
talunya (TNC) amb Carme Por-
taceli al capdavant arribarà amb
un augment significatiu dels es-
pectacles i una aposta per la di-
versitat. Portaceli, que és la pri-
mera dona a dirigir el TNC, ha
aconseguit programar 38 es-
pectacles, una xifra sense pre-
cedents i que contrasta amb els
28 de l’any passat.
La Sala Gran acollirà a par-

tir del 30 de setembre el mun-
tatge La Víctor C., una aproxi-
mació a la figura de la drama-

turga Caterina Albert, obra d’An-
na Maria Ricart i protagonitza-
da per Rosa Renom.
La programació d’enguany

inclou molta autoria catalana
contemporània –amb obres de
Benet i Jornet, Helena Tornero,
Victòria Spunzberg i Marta Car-
rasco, entre altres–, però també
marca el retorn de les produc-
cions internacionals. El lema de
la temporada és ‘El TNC, una
porta al món’, ja que Portaceli vol
donar la benvinguda a públics i
artistes d’arreu i, alhora, expor-
tar el que es fa al TNC.

EDUCACIÓ4L’Institut Angeleta
Ferrer ha obert portes, per fi,
aquest setembre. Això sí, ho ha
fet fora del barri, a uns mòduls
provisionals al recinte de l’Escola
Industrial, a l’Esquerra de l’Ei-
xample. Aquesta serà la ubicació
del centre durant el primer tri-
mestre del curs, a l’espera que
l’edifici definitiu –al carrer Ma-
rina, 193-195– es pugui estrenar
el gener de 2022, tal com preveu
l’Ajuntament. 
La creació d’aquest nou ins-

titut al Fort Pienc ha estat una
llarga reivindicació veïnal i una
eterna promesa que semblava
que no es materialitzaria mai.
Després de dues dècades espe-
rant, el centre es va començar a
construir l’octubre de 2019 amb
la previsió d’acabar les obres el
febrer de 2021, però la pandè-
mia, segons el consistori, va im-
pedir complir aquest termini.

UN CENTRE PIONER
Ubicació a banda, el cert és que
l’inici del curs 2021-2022 ha
suposat la posada en marxa d’un

institut pioner: l’Angeleta Ferrer
és el primer centre de Catalunya
dedicat a l’ensenyament en les
àrees STEAM (ciència, tecnolo-
gia, enginyeria, arts i matemà-
tiques, per les seves sigles en an-
glès). El projecte, nascut de la
col·laboració entre el Departa-
ment d’Educació i el Barcelona
Institute of Science and Tech-

nology (BIST), aposta per fo-
mentar aquest tipus de formació
entre els joves, especialment
entre les noies. 
L’institut va començar el curs

dilluns amb dos grups d’ESO. En
un futur, quan funcioni a ple ren-
diment, oferirà tots els nivells
d’ESO i batxillerat, acollint uns
500 alumnes en total.

La primera reunió de famílies del centre. Foto: Twitter (@insaferrer)

Inaugurat l’Institut Angeleta
Ferrer... tard i fora del barri

Carme Portaceli és la primera dona a dirigir el TNC. Foto: Pau Cortina / ACN

Cultura | Una exposició d’arquitectura a la biblioteca
‘La teva arquitectura i la meva. Tots fem ciutat’ és l’exposició instal·lada a la
Biblioteca Fort Pienc des d’aquest mes i fins al 3 d’octubre. És una mostra

organitzada per 48 H OpenHouse, que apropa l’arquitectura a la ciutadania. 
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LES CORTS/ La frontera entre Barcelona i
l’Hospitalet de Llobregat és, en la majoria
dels seus punts, gairebé imperceptible. Tra-
vesses un carrer i deixes d’estar en una ciu-
tat per estar a l’altra. Però hi ha un lloc on
aquest canvi sí que es pot notar: el parc de
Can Rigal. 

Situat a l’avinguda d’Albert Bastardas
del barri de la Maternitat i Sant Ramon, és
un parc de lliure accés (és a dir, que no
tanca, perquè funciona també com a
camí). El seu passeig central té en un costat
una zona de bosc mediterrani amb pins i
alzines que potencia el valor paisatgístic de
Collserola, i a l’altre una zona de prat.

BIODIVERSITAT
El camí central es descompon generant
àrees de descans i petits jardins florals de

formes geomètriques. L’accent de color es
va alternant al llarg del passeig, on en les
diferents estacions de l’any es pot veure la
floració de les espècies plantades.

Al llarg d’aquest camí, les pèrgoles i els
pòrtics, amb plantes enfiladisses i plaques
fotovoltaiques, creen zones de color al ma-

teix temps que alimenten la il·luminació
del parc per a les hores de menys llum.

UN PARC SOSTENIBLE
Inaugurat el 2012, el parc incorpora crite-
ris ambientals i de sostenibilitat (com altres
espais de la ciutat, com els parcs de la Pri-
mavera, de Rieres d’Horta i del Torrent Ma-
duixer), especialment pel que fa a la
vegetació i a l’ús de l’aigua, així com en l’ús

de materials reciclats i la regulació de l’en-
llumenat. En aquest sentit, l’electricitat es
genera amb el conjunt de plaques fotovol-
taiques que té instal·lades al llarg del seu
passeig central.

A més, l’aigua de la pluja es recull su-
perficialment, es canalitza a través d’un sis-
tema de conduccions de drenatge i es fa
retornar, pel sistema de capil·laritat, als ele-
ments de vegetació del parc. Aquest sis-

tema, a més, evita que se saturi la seva
xarxa de clavegueram.

SERVEIS
Pel que fa als serveis, a l’interior del parc
també hi ha un bar, una zona habilitada
per a gossos i diferents aparells perquè la
gent gran o algú que segui als seus bancs
pugui fer una mica d’exercici (pedals fi-
xats a terra, per exemple).

SANT MARTÍ/ Considerada un exemple cabdal de l’ar-
quitectura industrial de la Catalunya del segle XIX, la Tor-
re de les Aigües es va rehabilitar profundament entre els
anys 2010 i 2012 (amb una feina feta gairebé maó a maó),
ja que havia patit un procés de degradació pel seu
abandonament des de principis de la dècada de 1990.

La torre es va construir entre el 1880 i el 1882 i la seva
finalitat era abastir d’aigua potable una ciutat en constant
creixement. Per això va alçar-se ben a prop de la desem-
bocadura del Besòs, per extreure i bombar l’aigua de la
llera dreta del riu. El projecte, però, va durar poc, ja que
l’aigua era salada. Tot i aquesta decepció, la torre es va uti-
litzar al llarg de tot un segle per produir l’aigua que faria
servir la indústria, i va estar en funcionament fins al 1992.

Després de ser reformada, la torre s’ha convertit en un
mirador icònic, amb unes vistes incomparables del mar i
de la ciutat, i recentment la tasca de rehabilitació de tot
el conjunt ha estat mereixedora dels màxims honors a Eu-
ropa en el camp del patrimoni amb el premi European He-
ritage Awards / Europa Nostra Awards.

GRÀCIA/Una de les estàtues que hi ha a la part més
alta del passeig de Sant Joan, al barri del Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova, és la del polític, compositor i es-
criptor català Anselm Clavé, una de les grans figures
del nostre país durant el segle XIX.

El monument d’estil neoclàssic que recorda la seva
figura està format per un pedestal de pedra orna-
mentat amb quatre arpes i corones de llorer i una fi-
gura de bronze del mateix Clavé (originalment dau-
rada), a peu dret, de quasi cinc metres d’alçada.

A cavall entre dues grans
ciutats: el parc de Can Rigal

La Torre de les Aigües: un record
de l’arquitectura industrial del segle XIX

Anselm Clavé ens mira 
des del passeig de Sant Joan

Inaugurat fa gairebé 
10 anys, el parc genera 
la seva pròpia energia 

amb una sèrie de 
plaques fotovoltaiques
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HORTA – GUINARDÓ/ No sol ser habitual
que a un mateix edifici se’l conegui amb di-
versos noms (hi ha excepcions, és clar), però
als peus de Collserola hi ha un mas que es
pot anomenar de maneres diferents. Es
tracta de la Masia de Can Soler, la qual
també es coneixia com a Can Gener, Casa
Berengueras o Casa Boix (que, segons altres
versions, va derivar cap a Cal Boig).

És una finca de 32.000 metres quadrats, si-
tuada just a l’entrada del parc de Collserola,
que data de principis del segle XIX. Es va co-
mençar a conèixer com a Can Soler durant el
segle XX, pel nom del seu propietari, Antoni
Soler. La masia ocupa una finca situada en ter-
renys agrícoles i forestals, a tocar de la carre-
tera de l’Arrabassada. Fa més de quatre
dècades, l’any 1980, l’Ajuntament la va expro-

piar i, després de restaurar-la, la va destinar a
equipament municipal.

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS
L’any 2010 va obrir les seves instal·lacions a Can
Soler l’Escola d’Art Floral de Catalunya, un centre
que oferia cicles formatius de grau mitjà i supe-
rior en floristeria, art floral i disseny de jardins i
que es va traslladar al barri de Sants fa mesos.

La Fundació Els Tres Turons, dedicada a la
promoció i suport de la salut mental comunità-
ria, es fa càrrec del manteniment dels voltants de
la masia, on també hi ha una desena d’horts ur-
bans dels quals s’encarreguen jubilats del barri.

Des de l’octubre del 2018 la masia també
acull un Centre de Natura que ofereix diverses
propostes per descobrir els entorns de la masia
i aprofundir en el coneixement de la natura.

La Masia de Can Soler, 
un edifici amb diversos noms

L’Ateneu Popular Nou Barris: 
més de 40 anys d’un referent

NOU BARRIS/ L’ocupació veïnal l’any 1977
d’una planta asfàltica que es va construir
entre els barris de Roquetes i Trinitat Nova va
germinar en el naixement de l’Ateneu Popu-
lar Nou Barris, un centre sociocultural públic
que funciona segons el model de gestió co-
munitària. Segons el defineixen els mateixos
implicats, el centre “recupera la idea de la cul-
tura, la intervenció i la vinculació amb el ter-
ritori i aposta per ser un projecte que
contribueixi a la transformació social”.

ESPAI DE REFERÈNCIA PER AL CIRC
Des d'una perspectiva de creació, l'Ateneu
prioritza donar suport a les disciplines vincu-
lades al món del circ, especialment a la crea-
ció de circ contemporani de sala.

L'Ateneu també té com a objectiu acostar

aquesta mena de propostes als barris, po-
tenciar cultures emergents i afavorir l'exhibi-
ció de projectes culturals de territori i ciutat,
mantenint l’equilibri entre programacions de
diferents perfils amb una política de preus
adequada a cada espectacle.

En el context socioeducatiu, vol fomen-
tar el compromís social i solidari entre els
ciutadans i el seu esperit crític, mitjançant
els valors i formació que proporciona el Circ
Social com a eina educativa, element defi-
nidor del projecte Ateneu des dels seus ini-
cis. Com a part del teixit associatiu i dels
moviments socials de Barcelona, l’Ateneu
també dona suport a totes aquelles propos-
tes que enforteixen aquest vincle i ajuden a
tirar endavant projectes des d’un punt de
vista transformador i solidari.

LLOC PER A ARTISTES DE TALLA MUNDIAL
L’edifici és de titularitat municipal, tot i que
està gestionat per l'associació Bidó de Nou
Barris. La seva manera de fer, de fet, és un mi-
rall per a moltes entitats, tant del districte
com de la ciutat.

En tots els anys que ha tingut les seves
portes obertes ha acollit actuacions d’artistes
de talla mundial, i no només de circ. Georges
Moustaki, Lluís Llach i Paco Ibáñez, entre al-
tres, han portat el seu art a l’Ateneu.

Des del 2007 pertany al projecte de recu-
peració d'espais industrials Fàbriques de
creació de Barcelona, un projecte conjunt de
l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut de Cul-
tura de Barcelona que engloba diversos equi-
paments públics que donen suport a la
creació i a la producció cultural.

150 anys de cultura
i pensament

L’any 1906 el Palau Savassona, un
emblemàtic edifici situat al nú-
mero 6 del carrer de la Canuda,
va passar a ser propietat de l’Ate-
neu Barcelonès, que el va con-
vertir en la seva seu.

L’aleshores jove Ateneu (la
data de la seva fundació és el
1860, amb el nom d’Ateneu Ca-
talà) s’instal·lava al cor de la ciu-
tat, en un edifici d’estil neoclàssic
projectat com a casa senyorial.
L’actual seu de l’Ateneu va ser
construïda a finals del segle XVIII
pel baró de Savassona, que es va
inspirar en els palaus gòtics cata-
lans. En destaca l’entrada (pen-
sada per a l’accés de carruatges),
l’escala noble i la biblioteca.

En el moment de fer la com-
pra, l’Ateneu va emprendre una
sèrie de reformes per adaptar-lo
a les seves necessitats i, prop de
100 anys més tard, l’interior de
l’edifici va tornar a ser remodelat.
El 2007, la rehabilitació de la bi-
blioteca va enllestir la reforma.

MULTIDISCIPLINARI
L’Ateneu Barcelonès bull d’activi-
tat gràcies a una agenda cultural
intensa i variada oberta a tota la
ciutadania. És, de fet, un dels prin-
cipals centres de debat intel·lec-
tual de la ciutat i del país i un nucli
de creació per promoure l’activi-
tat intel·lectual col·lectiva. 

A més, té el privilegi d’acollir
la biblioteca civil privada més im-
portant de Catalunya, amb una
de les col·leccions bibliogràfiques
més valuoses del país. 

Ciutat Vella
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Esports

“Gestionar un equip és intentar
que tothom se senti protago-
nista i accepti el seu rol. Si de-
mostres el teu compromís i pre-
paració, i tradueixes les teves pa-
raules en fets, l’equip et seguirà.
Ho haurà de fer perquè ja ets el
seu exemple”, reflexiona Tati
Torres (Berga, 1990), nova en-
trenadora del sènior A femení del
CFS Eixample després de l’eta-
pa de Pep Antoni Roig. Torres és
mestra d’Educació Primària.  
Pel seu to enèrgic es nota que

està il·lusionada amb aquest
nou repte a les banquetes, en
aquest cas a Segona Divisió. Al
CD la Concòrdia, el CFS Palau i
el CFS Arenys de Munt hi va dei-
xar una manera de fer pedagò-
gica i propera, i va utilitzar molts
cops compromís, una de les se-
ves paraules favorites.  

Dirigeix un CFS Eixample
molt renovat en què només
continuen Carlota Cobo, Lydia
Abellán, Adri Regàs, Alexan-
dra Giró i Laura Piera, i Alba
Oliver puja del juvenil. La res-
ta són fitxatges, com Anna Mu-
niesa, Roser Maymó, Marta Lu-
ján i Daniela Salvat (AE Penya
Esplugues), Lydia Martín (CFS
Ripollet), Iris Amaro (CN Cal-
des) o Aina Moya (CE Futsal
Mataró). “Són jugadores que
he triat perquè crec que encai-
xaran en el grup i totes són
igual d’importants”, ressalta
l’entrenadora del CFS Eixample. 

PREPARACIÓ “MOLT DURA”
Aquesta és la quarta setmana de
pretemporada d’un equip “en
construcció”. Són dies d’una
preparació “molt dura” perquè el
nivell “d’exigència” de les juga-
dores i el cos tècnic “no té límits”.
Amb tantes cares noves, el

renovat CFS Eixample necessi-
ta temps i que les jugadores

creïn “vincles” entre elles dins i
fora de pista: “Sobretot a la pis-
ta, que és on han de desenvolu-
par i fer seus els nous sistemes.
Necessitem entrenaments i par-
tits per adaptar-nos i poder
competir al màxim”.  

El primer rival del curs serà
el CD Santa Ana, nou equip de
Segona Divisió, al qual visitarà
el pròxim dia 25. “Competir a
la Comunitat Valenciana sem-
pre és complicat perquè els
seus equips estan molt ben tre-

ballats i el públic anima molt,
està molt a sobre. Hi arribarem
amb les idees més clares i amb
més cohesió, però encara ens
quedarà molt camí fins a arri-
bar al nivell que volem assolir”,
conclou Torres.

Tati Torres en una conferència a la Federació Catalana de Futbol. Foto: FCF

Esperit de líder a la banqueta
» Tati Torres és la nova entrenadora del sènior A femení del CFS Eixample i relleu de Pep Antoni Roig
» “Si demostres compromís i preparació, i tradueixes les paraules en fets, l’equip et seguirà”, afirma

Bàsquet | L’hora del CB Roser a la Copa Catalunya femenina
Enquadrat al grup 2,  el conjunt eixamplenc començarà la temporada el pròxim dia 25 a casa, a
l’Estació del Nord, contra el CB Cornellà. CB Igualada, Joventut Les Corts, Draft Gramenet, Reus
Ploms, CB Grup Barna, CB Valls i Tgn Bàsquet són els seus altres rivals en aquesta fase del curs. 

Toni Delgado
EIXAMPLE 
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Dues actrius de dues generacions ben di-
ferents han d’interpretar un mateix per-
sonatge. Topen dues maneres d’enten-
dre la vida i la professió. L’actriu més jove
lluita per aconseguir l’oportunitat de do-
nar-se a conèixer. L’actriu més gran s’es-
força per no permetre que el pas dels
anys la faci desaparèixer dels escenaris. 

Al teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Eva contra Eva
Pau Miró

El Petit de Cal Eril estrena nou disc
aquest setembre, ni més ni menys que
el vuitè. L’àlbum es diu N.S.C.A.L.H. i, de
fet, ja estava acabat des del passat mes
de febrer, tal com ha explicat Joan Pons
en una entrevista a TV3. És per això que,
abans de l’estrena del seu últim treball
discogràfic, han publicat diversos singles,
com Cap a tu o Cauen les estrelles.

Música

Arrakis, també anomenat ‘Dune’, s’ha
convertit en el planeta més important
de l’univers. Això farà que, al seu voltant,
comenci una lluita brutal per aconseguir
el poder que culminarà en una guerra
interestel·lar. Dune és una adaptació
de la novel·la homònima de Frank Her-
bert, que ja va ser portada al cinema per
David Lynch l’any 1984.

Pelis i sèries

Dune
Denis Villeneuve

N.S.C.A.L.H.
El Petit de Cal Eril

150 anys de la Mercè
La Mercè celebra aquest any el seu 150è aniversari i, tot i
que la pandèmia encara no permet fer els actes com ens
agradaria, Barcelona té clar que farà festa grossa del 23 al

26 de setembre. Això sí, les activitats es faran de forma
descentralitzada i totes tindran aforament limitat i, per

accedir-hi, caldrà tenir una entrada reservada: és la mane-
ra de fer una festa segura. Aquesta edició suposarà el re-
torn de la cultura popular, la gran homenatjada d’engua-

ny. No hi faltaran imprescindibles com el festival BAM,
Mercè Arts de Carrer o el piromusical, entre d’altres.

Feia un temps que no en sentíem gaire a parlar, però ha
tornat per la porta gran. Rosalía (Sant Esteve Sesrovires,
1993) està vivint un setembre per emmarcar. Va comen-
çar el mes estrenant una nova cançó, Linda, juntament

amb la cantant dominicana Tokischa. El tema ja su-
pera els 12 milions de reproduccions a YouTube.
Més endavant, el dia 12, es va endur el premi al
millor videoclip llatí dels MTV Awards per Lo vas

a olvidar, la cançó que va fer amb Billie Eilish
per a la sèrie Euphoria. Com si no en tin-

gués prou, l’endemà la sesrovirenca
va assistir a la Met Gala 2021, l’es-
deveniment més important de

la moda novaiorquesa i, per
tant, de la moda internacional.
El seu vestit, amb clares refe-
rències al folklore espanyol, 

ha agradat molt al seu públic.

R O S A L Í AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella internacional
La seva música és reconeguda a tot el món

Famosos

Guanyar un nou MTV Award
També ha estat convidada a la prestigiosa Met Gala

Bona música i bon estil
La feliciten pel premi i per com va anar vestida a la gala

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquest recull d’onze parells de contes
posa cara a cara dos reconeguts inves-
tigadors i escriptors catalans que porten
anys demostrant que no hi hauria d’ha-
ver fronteres entre ciències i lletres. És un
llibre escrit des del cor, ple d’homenat-
ges explícits a alguns dels clàssics pre-
ferits dels autors, des de Mary Shelley fins
a Poe, passant per Pedrolo i Calders.

Llibres

Un dia la porta s’obrirà
Manel Esteller i Salvador Macip

| Lost in Random 
Un joc d’acció i arcade en tercera persona, amb un component

estratègic. Així és Lost in Random. Per a PC, Switch, PS4 i 5 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

DEURES

En les primeres etapes els experts recomanen acompanyar 
els infants a descobrir com s’han d’organitzar el temps

EXTRAESCOLARS

HORARIS

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

i INFÀNCIA

Nervis, emoció i ganes són les sensacions que viuen els
més petits quan toca començar un nou curs escolar. Per
als pares, tot i que també en tenen moltes ganes, la pre-

paració del retorn a l’escola porta feina i alguns maldecaps. 
Per això, la UOC ha publicat una llista de consells d’experts

adreçats als pares. Entre els dubtes que resolen tres experts –els
professors Jordi Perales, Sylvie Pérez i Mònica Vilasau– hi ha el
de si ajudar o no els fills amb els deures. Facilitar la situació (triar
el moment i l’espai per fer els deures) i oferir una petita explica-
ció, si cal, està bé, però no són els pares qui han de fer els deu-
res. Si la criatura no els sap fer, cal notificar-ho al mestre perquè
valori la situació. Pel que fa als horaris a casa, no han de ser es-
trictes, però en les primeres etapes es recomana acompanyar
els nens a descobrir com s’han d’organitzar el temps. Quant a
les extraescolars, han de ser consensuades i no imposades, i no
s’han de convertir en un repàs del que es fa a l’escola, sinó en
una descoberta d’aquelles disciplines que els interessen.

I els grups de WhatsApp de pares? Se n’ha de fer un bon ús
perquè no acabi interferint en el dia a dia dels nens a l’escola.

El retorn a l’escola... com a pares

Està bé facilitar la situació per fer-los i ajudar una mica, 
però si no els saben fer cal dir-ho a l’escola: no els acabis fent tu

Les claus

Han de ser consensuades i no imposades: 
són una oportunitat per explorar allò que els interessa

S’ha de fer un bon ús dels grups de WhatsApp de pares: 
no han d’interferir en el dia a dia dels nens a l’escola
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