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L’Ajuntament va anunciar fa uns
dies que en els dos pròxims anys
construirà 32,6 nous quilòme-
tres de carrils bici al conjunt de la
ciutat. Alguns dels futurs carrils
que transformaran part de l’Ei-
xample seran el de l’avinguda
Roma, des del carrer de Tarrago-
na fins al de València; el d’Inde-
pendència-Badajoz, entre  Sant
Antoni Maria Claret i passeig Ma-
rítim; o el de la plaça Catalunya, on
es construiran trams que enllaça-
ran el districte amb Ciutat Vella.
D’altra banda, aquestes obres
també donaran continuïtat a car-
rils ja existents, com ara el del car-
rer de Mallorca, que connectarà el
barri del Clot amb l’Estació de

Sants; el de Manso, des de Ronda
Sant Pau fins a l’avinguda del Pa-
ral·lel; o el de Ronda Sant Pere, en-
tre Girona i Roger de Llúria. 

Tot i que, per part seva, Genís
Domínguez, integrant de la pla-
taforma Eixample Respira, cata-
loga la mesura de “pas enda-
vant”, considera que l’Ajunta-
ment fa tard. “Aquests canvis
s’haurien d’haver fet el 2019”,
diu fent referència al nou tram per
a bicicletes de l’avinguda de Roma
o els de Gran Via, que queden als
voltants de la plaça de Tetuan i
que “fa temps” que haurien d’es-
tar a la calçada i no a la vorera. 

En aquest sentit, Eixample
Respira explica que el passat 13
d’octubre va participar en la tau-
la del Pacte per la mobilitat, que
qualifica de “decebedora”, ja que,
segons subratllen des de l’entitat
la xarxa prevista per al 2023, que

farà que Barcelona compti amb
un total de 272 quilòmetres de
carrils bici, “s’ha dissenyat com fa
deu anys”. I és que Eixample
Respira recorda que no s’aconse-
guiran els objectius del Pla de Mo-
bilitat Urbana 2019 - 2024: 295
quilòmetres el 2022 i 340 quilò-
metres el 2024. També critiquen
l’absència a la trobada de la regi-
dora de Mobilitat, Laia Bonet.

MILLORES OMESES
Paral·lelament, Domínguez asse-
nyala que el nou pla ha omès cer-
tes millores “necessàries”, com
és el cas del tram de la plaça de Te-
tuan per on les bicicletes han de
creuar  en pujar o baixar per pas-
seig de Sant Joan. “Segueixen po-
sant en conflicte els vianants i els
ciclistes per no tocar l’espai del cot-
xe”, apunta Domínguez, qui tam-
bé indica que troba a faltar vies per

a ciclistes a dos dels carrers més
transitats del districte i que, des
d’Eixample Respira cataloguen
“d’autopistes urbanes”, Aribau i
Muntaner, i també al carrer d’En-
tença. “És una demanda de les es-
coles que han impulsat el Bicibús
Eixample-Joan Miró, Entença i
Xirinacs”, conclou indignat.

SENSE DIRECCIÓ DE PUJADA
Per la seva part, el portaveu de
l’entitat Amics de la Bici, Albert
Garcia, apunta que un dels pro-
blemes del nou mapa de carrils
que farà del districte una zona més
verda, és que està pensat, en gran
part, perquè el veïnat es mogui en
sentit Besòs i Llobregat i Llobre-
gat i Besòs,  i no en direcció pujada
i baixada, “com si no ens mogu-
éssim en direcció mar o munta-
nya”, afirma. Es tracta d’una ne-
cessitat que, segons Garcia, hau-

ria de fer-se realitat perquè la fe-
somia de l’Eixample ho permet.
“Hi ha moltes vies amples, on ca-
ben de sobres un carril bici i,  a so-
bre, amb la gran quantitat de
cotxes que hi circulen és perillós
que les bicicletes comparteixin
l’espai amb aquests vehicles”, re-
corda Garcia. 

D’altra banda, un aspecte que
la futura xarxa no ha inclòs i que,
per a Garcia, també faria més se-
gura la mobilitat del veïnat que es
mou amb bicicleta, és que els se-
paradors vials continuïn quan el
carril es troba a l’altura del xam-
frà. “Com que els cotxes no han de
fer un gir de 90 graus, molts en-
vaeixen l’espai dels ciclistes, i
això pot fer que els puguin atro-
pellar”, subratlla Garcia. “No hi ha
gaires accidents perquè és el ci-
clista qui para i mira, si no fos així,
hi hauria molts més”, assegura. 

Eixample Respira denúncia que la futura xarxa de carrils bici no complirà amb els objectius del Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024: Foto: Ajuntament

Alba Losada
L’EIXAMPLE

La gran xarxa incompleta
» Eixample Respira aplaudeix la construcció de nous quilòmetres de carrils bici fins al 2023

» L’entitat, juntament amb Amics de la Bici, detecta però deficiències i diu que l’Ajuntament fa tard

En portada
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La lupa

Preguntem-nos, per exemple, si subvencio-
nar el lloguer i explicar que això emanciparà
els joves és cert. Preguntem-nos si hi pot ha-
ver emancipació sense bons salaris. No. I no

hi ha bons salaris sense bones empreses. I no hi ha
bones empreses sense polítiques a favor de la seva
implantació, ampliació o competitivitat. Preguntem-
nos –pregunteu-vos els que sou als ajuntaments i a
les institucions– si quan una empresa –petita, mit-
jana o gran– us presenta un projecte –posar plaques
solars, ampliar capacitat, fer un magatzem auxiliar,
modificar l’interior de la nau sense tocar el volum–
feu tot el possible perquè pugui fer la inversió o us
poseu en “mode avió”. Hi ha de tot a la vinya de la
Senyora Administració, però d’entre totes les per-
sones que formen aquest ecosistema protegit i difí-
cilment alterable n’hi ha que no s’atreveixen a decidir
quan un procediment no és reglat. I n’hi ha que han
nascut per trobar problemes a cada solució. També
n’hi ha d’extraordinàries, però aquest no és un ar-
ticle per lloar-les, sinó per preguntar-los, també, si
estan còmodes entre un bosc d’arbres que cobren el
mateix malgrat no fer tots la mateixa ombra.

Tampoc no hi pot haver emancipació sense una
bona formació. Formació professional i universitària.
I la pregunta incòmoda és si la tenim. Si la forma-
ció professional ofereix prou cursos i que tinguin de-
manda laboral acreditada. Si les carreres universi-
tàries estan actualitzades als requeriments del món
real. Les notícies sobre ambdues qüestions no ani-
men gaire. I som el país amb més atur juvenil de la
Unió Europea.

Preguntem-nos per què, i mirem d’anar desfent el
fil de les raons que ens porten al podi de la catàstro-
fe. Preguntem-nos si fer marxa enrere i deixar d’exi-
gir el B2 d’anglès als estudiants que acaben la carre-
ra iguala en competència, serveix de consol per a algú

i, sobretot, si modifica els requeriments de les em-
preses a l’hora de contractar personal jove. La resposta
és no. No perquè mantindrà la bretxa entre els nanos
que es poden pagar l’anglès i els que no. No perquè
no hi ha consol en la mediocritat. I no perquè les em-
preses seguiran demanant l’anglès per necessitat o com
a filtre a l’hora de contractar.

La cantarella que exigir el B2 als estudiants ge-
nera una bretxa entre els que poden pagar-se clas-
ses privades i els que no és fal·laç. Preguntem-nos
com una llei que es va començar a treballar fa deu
anys per aprovar-se el 2014, i que explicitava
aquesta obligatorietat, no va anar lligada de la in-

versió necessària per incorporar l’anglès a tot el ci-
cle educatiu. Els governs han disposat d’anys per fer-
ho possible, i no ho han fet. I ara ens tornen a ex-
plicar que només uns quants poden estudiar anglès,
com a excusa per espolsar-se la responsabilitat de
no haver forçat el canvi estructural que l’educació
necessita. Pregunteu-los si el que ha passat és que
no s’han atrevit a forçar que els mestres i els pro-
fessors l’estudiessin –aquests sí, becats si cal– o si
no han promogut que s’incorporessin mestres es-
trangers al nostre ensenyament per afavorir una im-
mersió real a la llengua anglesa. Resulta paradoxal
que les nostres infermeres o biotecnòlegs puguin

anar a l’estranger a treballar, però els mestres de pri-
mària i secundària estrangers no puguin venir aquí
massivament a fer una immersió real en l’ense-
nyament dels nostres joves.

Preguntem-nos si la pluja de milions que havien
d’arribar d’Europa canviaran algun dels dèficits es-
tructurals que tenim com a societat. Quants diners in-
jectarem a digitalitzar la formació i els formadors? Es
podran aprendre oficis en dualitat amb l’empresa de
manera fàcil? Podrem fer que els nanos que es per-
den quan no acaben ni l’ESO puguin anar a fer d’a-
prenents en empreses? Aprofitarem la digitalització
per reduir tràmits i esperes de mesos i anys a l’hora
d’aprovar projectes d’inversió, sigui en obres o ins-
tal·lacions de caràcter industrial? Reindustrialitzarem
amb incentius per fer tornar producció que avui ja no
fem? Invertirem en renovables per no dependre tant
de l’energia de fora i ser més competitius?

Si la resposta a aquestes preguntes no és afirma-
tiva i contundent, ens aboquem a un escenari de plu-
ja de milions teòrica que seguiran dopant l’economia
espanyola sense abordar les reformes que necessita
la societat.

I aquestes receptes s’assemblen massa a les que no
ens han funcionat, a les quals podem afegir les tra-
dicionals d’apretar fiscalment els que tenen contro-
lats per la nòmina, deixar forats per als que no hi són,
desincentivar l’estalvi personal i gastar més del que
s’ingressa esperant un miracle que no es produirà.

Deixo per al final un comentari sobre l’afirma-
ció que he fet en referència a la necessitat d’inver-
tir en renovables. I ja no ho faig en mode de pre-
gunta, sinó que necessito fer-ho en mode d’alerta i
d’afirmació rotunda: renunciar a instal·lar energia
renovable de manera intensiva a tot el país és un er-
ror monumental que pagarem molt car. I si no, mi-
rin-se la factura de la llum dels pròxims mesos.

Preguntem-nos si la pluja 
de milions que havien d’arribar

d’Europa canviarà algun 
dels dèficits estructurals 
que tenim com a societat

NLes millors
perles

El videoclip d’Ateo, en què C. Tangana i Nathy Pelusoapareixen ballant bachata a la catedral de Toledo, ha
provocat una polèmica que ha acabat amb la dimissió del degà
del temple i en un acte de “purificació i reparació dels pecats”.

Una dona es posa de part als EUA i la seva parella intenta
portar-la a l’hospital en cotxe, però el vehicle s’espatlla

i han d’anar-hi caminant perquè no es poden permetre
trucar a l’ambulància: costa mil dòlars. God bless America.

“Conducta homosexual d’alt risc”. És el diagnòstic que li van
fer a Teresa Bernadas, exportera de la selecció espanyola

d’hoquei patins, a un CAP de Vic. Ho ha denunciat ella mateixa a
les xarxes socials arran de la notícia d’un cas semblant a Múrcia.

Uns lladres encasten el cotxe a la botiga de Dior del
passeig de Gràcia de Barcelona per robar-hi. No

aconsegueixen accedir a l’establiment de luxe i, en fugir
del lloc dels fets, xoquen amb un vehicle dels Mossos.

LA FOTOPSOE

per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

Preguntem-nos
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Pau Gonzàlez: “L’Eixample no 
està bruta, però pot estar més neta”1

2
Arts escèniques per ajudar 
dones amb malalties greus

Han perdut els joves la por a les 
malalties de transmissió sexual?

En marxa les obres dels horts 
urbans de Germanetes

Jordi Garcia, l’èxit sense focus

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

El moviment d’ajuda veïnal
Xarxa Cesca ha impulsat la
Biblioteca de les Coses, que
consisteix a posar a la

disposició del barri objectes
donats per veïns. “Ja hem
recaptat uns 1.000 articles”,
diuen des d’aquesta entitat.

pàgina 6Xarxa Cesca

L’Ateneu de Memòria Popular 
ha fet realitat un faristol de

memòria, ‘Urquinaona, la plaça
del treball precari’, que recorda
com durant el franquisme 
la plaça va ser un punt de
contractació irregular de

treballadors de la construcció.   
pàgina 8Ateneu Memòria

Des de l’Associació de Veïns 
del Fort Pienc recorden que 
el passat juliol hauria d’haver
començat l’enderroc de l’antiga
fàbrica situada a la cruïlla del
carrer de Nàpols i Gran Via per
iniciar el procés d’obres del futur
CAP i que encara no s’ha fet res.

pàgina 10Salut

A les xarxes

@quiquepeinado: Mucho escándalo con
que Carmen Mola sean en realidad tres
tíos, pero Antònia Font son cinco y nadie
dice nada.

@neustomas: Tant dir que sense ordre del
dia i papers no hi hauria taula [de diàleg] i
resulta que el propi Govern diu que ni ac-
tes ni documentació. Primícia d’@apuente.

#OnSónLesActes?

@324cat: Vaga indefinida dels treballa-
dors del 061, que volen dependre del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques i no de
Ferrovial.

#061EnVagaIndefinida #CarmenNoMola

Safata d’entrada

El volcà Tambora va vo-
mitar les seves entrany-
es l’abril de 1815. El so-

fre va planxar a mil graus de
temperatura pobles sencers,
va ser l’erupció més gran de la
civilització humana (de 20.000
anys fins ara). Va eclipsar la
llum, va provocar pluges tor-
rencials, temperatures molt
baixes: gelades, neu... Una epi-
dèmia de tifus va afectar el
sud-est d’Europa, en molts anys
es van arruïnar milers de colli-
tes, no es van poder sembrar
cereals, el preu dels aliments va
augmentar fins al punt que es
van generar disturbis, incendis
i saquejos.

L’escriptora Mary Shelley va
parir el seu monstre durant els
mesos tempestuosos d’aquell fet
que va deixar mig món sense es-
tiu. El seu Frankenstein és una
representació variable de les
pors que ens aguaiten quan ens
menyspreen. El monstre és un
personatge tràgic, víctima de
rebutjos pel seu desig de trobar
algú que l’accepti.

Algunes criatures aprenen
lliçons brutes, inhumanes, que
cuinen l’enfrontament jugant
amb les desgràcies, que inventen
enemics i sembren odis amb pa-
raules lletges. Aprofiten l’espec-

Mal país
per Francesc Reina

tacle perquè, com deia Guy
Debord, el xou compleix la
funció equivalent a la religió
apocalíptica que es donava (i se
segueix donant) en àmbits fos-
cos, propis de l’edat mitjana.
Tals escenaris, sovint politit-
zats, porten a certa gent a un
pas de convertir-se en la mà
venjadora que destrueix allò
que troba al seu pas; com en
aquestes protestes, amb ideo-
logia o sense, desenfocades,
desorientades, que acaben ge-
nerant actes vandàlics, fronts
violents. Això no és obra de
nois, sinó de comunitats hostils
(i indiferents) que es nodreixen
de la frustració i la trista salut
d’un món limitat que busca el
càstig com a alleujament.

A l’illa de la Palma, el mo-
viment ecologista va denunciar
el 2019 la negligència política
i la incapacitat tècnica en la
gestió dels seus residus i abo-
caments il·legals, un motiu de
vergonya per a una illa que és
Reserva de la Biosfera.

La història de la naturalesa

prossegueix per molt que li
demanem permís, per molt
que l’egoisme d’alguns seguei-
xi apressant catàstrofes. Una
vida tan òrfena de sentit, com
diu Joaquín Araujo. Veus ex-
pertes ens informen que hi ha
un 33% de probabilitats que es
produeixi un esdeveniment
com aquell al llarg del nostre
segle. Es comenta que molts es
deuen a l’atzar; però hi ha da-
des que parlen d’estudis recents
que van passar desapercebuts
perquè la pandèmia era la prio-
ritat que centrava l’atenció.
Una conclusió per aquests
greus successos és que es ne-
cessita una vigilància de més
llarg termini, i més prevenció,
que segueix sent la solució (en
els incendis de boscos s’ha tor-
nat a demostrar), per molt que
es parli de sostenibilitat.

“Sense llamps i sense
camí, la terra gelada oscil·la
cega enfosquint l’aire sense
lluna”. Un vers de Lord Byron
en el poema Foscor, a propò-
sit del Tambora.
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MOBILITAT4El bicibús de l’Ei-
xample, que va arrancar el pas-
sat 18 de setembre perquè els in-
fants de les escoles Joan Miró,
Entença i Xirinacs puguin arri-
bar cada divendres a classe
acompanyats per les seves famí-
lies, s’ha consolidat en el seu
primer mes de vida.

Al mateix temps, i gràcies a les
xarxes socials, ja és conegut arreu.
I és que un vídeo compartit a
Twitter en el qual es veuen dese-

nes de nens i famílies amb bici-
cleta pel carrer d’Entença es va fer
viral fa pocs dies i ja acumula més
d’un milió de visualitzacions. De
fet, hi ha comentaris demanant
que la iniciativa s’implanti a ciu-
tats com Londres, Washington i
Viena. També és senyal d’èxit
que l’Ajuntament hagi dit, tal
com avançava el Tot Barcelona,
que mantindrà el dispositiu d’a-
companyament de la Guàrdia
Urbana mínim fins Nadal.

ECONOMIA4En alguns mo-
ments de necessitat és quan la
gent s’uneix més, i això es veu re-
flectit en el creixement que ha
viscut l’autoorganització veïnal
o la solidaritat a l’Esquerra de
l’Eixample. Un exemple és la
Biblioteca de les Coses, una ini-
ciativa inspirada en el projecte
amb l’homònim nom de Sant
Martí i impulsada pel moviment
d’ajuda veïnal Xarxa Cesca.

El membre de la Xarxa Ces-
ca, Xavi Berrecil, explica que el
projecte consisteix a posar a la
disposició del barri objectes
donats per veïns en un magat-
zem del Casal de Joves Queix,
situat als Jardins de Montserrat.
“Ja hem recaptat uns 1.000 ob-
jectes, que en general són eines
o estris de cuina”, indica Ber-
recil, qui alhora recorda que
l’objectiu del projecte és fer co-
munitat, ajudar a persones que
no puguin assumir certes des-
peses i reutilitzar articles. “No

cal comprar tot el que necessi-
tem”, insisteix al parlar d’un
projecte que van presentar el
passat 8 d’octubre als Jardins de
Montserrat en un acte al qual
van convidar als Restarters Bar-
celona, un col·lectiu de volun-
taris que ensenyen a altres per-
sones a arreglar els seus aparells
elèctrics i electrònics perquè
aquests puguin tenir una sego-
na, tercera o quarta vida.       

DE WHATSAPP A LA GENT
D’altra banda, l’exmembre de la
Xarxa de Suport Mutu del bar-
ri, Maria Fossas, afirma que des
del confinament existeix un grup
de WhatsApp, ara conformat
per més de 200 veïns, on els seus
membres informen sobre  ob-
jectes que no utilitzen perquè
se’ls quedin els qui els necessi-
ten. “És com un Wallapop gra-
tuït”, apunta Fossas. 

La Biblioteca de les Coses ja ha recaptat 1.000 objectes. Foto cedida

Autoorganització  i solidaritat
veïnal en temps de crisi

El bicibús de l’Eixample: 
una història d’èxit en un mes

RESTAURACIÓ4La limitació ho-
rària, d’aforament i de persones
per taula als bars i restaurants va
acabar el passat divendres 15
d’octubre. Aquest canvi és mo-
tiu de celebració per al sector, tot
i que a la mateixa vegada, opta
per no abaixar la guàrdia, tal
com expliquen des de l’associa-
ció de comerciants Som Sant An-
toni. “La caiguda de les restric-
cions ajudaran la restauració a
tornar a la normalitat, però hem
de ser cautelosos perquè diver-
ses vegades hem tirat endavant
i després hem tornat enrere”, as-
senyala la presidenta de l’asso-
ciació, Lidia Núñez.

La propietària del bar res-
taurant Dinàmic Sant Antoni,
Olga Llata, que ha patit amb for-
ça els efectes de la crisi, es mou
amb uns recels similars als de
Núñez. “Nosaltres no farem el
pas de contractar gent ni res”, as-
segura Llata, qui tot i creure
que a llarg termini les noves
mesures poden promoure la re-
cuperació, desconeix de quina

manera serà. “Ens fa dubtar el fet
que ara molta gent no vol tre-
ballar a la restauració perquè
quan hi ha restriccions, és del
primer que es tanca”, apunta la
propietària del Dinàmic.

Per part seva, el president de
la Federació Sant Antoni Co-

merç, Jordi Arias, subratlla que
encara que hi ha treballadors que
es queixen sobre que la fi de les
limitacions en el sector “es po-
dria haver fet abans”, la sensació
general és positiva. “Estem molt
millor que fa un any, quan ho es-
taven tancant tot”, conclou. 

El bar restaurant Dinàmic ha patit amb força la crisi. Foto cedida

La restauració celebra la fi 
de les restriccions amb recels

Sant Antoni

Habitatge| Intent de desnonament
El passat 18 d’octubre es va aturar el desnonament de l’Ely i els seus dos fills,

inquilins del número 20 del carrer d’Entença. La Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra
de l’Eixample i altres veïns van acudir al llançament per donar suport als afectats.

Bar amb història | La Bodega d’en Rafel
Després de 34 anys amb les portes obertes, l’emblemàtica bodega tancarà d’aquí a pocs
mesos. Tal com el seu propietari, Rafel Jordana, va explicar a betevé, el tancament és 
a causa de la crisi, els alts preus dels lloguers a Sant Antoni i també per descansar. 

La iniciativa està sent un èxit. Foto: Twitter (@bicibuseixample)

SOLIDARITAT4L’ONG que dona
suport a veïns en situació de vul-
nerabilitat, De Veí a Veí, està pre-
parant un calendari solidari per
al 2022 que tindrà com a prota-
gonistes els qui aixequen el bar-
ri cada dia: el veïnat, tal com ex-
pliquen des de l’ONG. 

“Cada mes apareixeran des-
pullats diversos grups: els trans-
portistes, les mares de la colla in-
fantil Diables Trapelles, els co-
merciants o els de la Penya Bar-
celonista Sant Antoni”, diu el seu
president, Rafa Martínez, fent

referència a una acció que tindrà
uns beneficis que es volen des-
tinar a la mateixa ONG perquè
pugui seguir donant aliments o
productes d’higiene i de la llar a
persones que ho necessiten. 

Paral·lelament, Martínez afe-
geix que ara hi ha menys perso-
nes que acudeixen a demanar
ajuda a l’ONG, però que això no
es tradueix en una vertadera
recuperació. “Tot i que no hi ha
la mateixa angoixa que abans, la
gent s’està adaptant i buscant la
vida per altres vies”, sentència. 

L’ONG de Veí a Veí prepara un
calendari solidari per al 2022

Els protagonistes del calendari seran els veïns del barri. Foto cedida
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La plaça Urquinaona té un nou
element que parla d’història re-
cent. Es tracta d’un faristol de me-
mòria, ‘Urquinaona, la plaça del
treball precari’,  que es va inau-
gurar el passat 7 d’octubre, el
Dia Internacional del Treball Dig-
ne, amb la presència de desenes
de persones, entre les quals es tro-
baven el regidor de Memòria De-
mocràtica, Jordi Rabassa, i Joan
Gimeno, coordinador de l’Ateneu
de Memòria Popular, que ha im-
pulsat aquesta iniciativa. 

“La nostra idea és que se sà-
piga que durant el franquisme
Urquinaona va ser un punt de
contractació irregular de treba-
lladors que venien de fora de Ca-
talunya, sobretot d’Andalusia i
d’Extremadura”, recorda Gime-
no sobre una mà d’obra que s’u-
tilitzava per a la construcció.

Eren, tal com afegeix, els anys del
desarrollismo. “Aquests treba-
lladors venien dels estrats més
baixos, però són les mans anò-
nimes que van tenir un paper fo-
namental en la construcció de
Barcelona”, sosté Gimeno. 

EL FUNCIONAMENT
El procés d’aquesta mena de
contractacions començava amb
una concentració de centenars
de treballadors a la plaça Ur-
quinaona,  on ‘negreros’ o in-
termediaris de les empreses de
construcció seleccionaven “els
més joves i forts” per després
portar-los en camions o a peu als
llocs de treball, recorda Gimeno
a partir d’informació extreta del
documental No se admite per-
sonal, que els directors Antoni
Luchetti i Agustí Corominas van
gravar clandestinament el 1968. 

“Els qui no eren contractats,
tornaven a casa amb les mans
buides”, afegeix Gimeno, qui al-
hora recorda que alguns d’a-

quests treballadors després van
lluitar per “la democràcia i els
drets de les persones”. “Van par-
ticipar en el moviment sindical.
Els hi debem bona part de les lli-
bertats que avui tenim”, afegeix. 

EL TREBALL PRECARI D’AVUI
Per part seva, el regidor Rabassa
subratlla que està bé col·locar

aquest faristol a un dels cors de la
ciutat ara que “el treball precari és
la norma” i, tal com agrega, encara
més entre les persones migrants.
“La precarietat laboral s’ha insti-
tucionalitzat amb contractes tem-
porals i sous baixos, la qual cosa
és legal”, reconeix el regidor de
Memòria Democràtica, que tam-
bé admet que hi ha una altra

precarietat encara molt pitjor,
que és il·legal,  i que perviu perquè
hi ha gent que no té altra sortida
per seguir vivint. 

“A part de les contractacions
il·legals que es feien durant el
franquisme, aquest faristol tam-
bé recorda que, el que passava
llavors, continua passant ara”,
conclou Rabassa. 

El faristol es va inaugurar el passat 7 d’octubre a la plaça Urquinaona. Foto: Twitter (@Bcn_Eixample)

Alba Losada
DRETA DE L’EIXAMPLE

Un recordper a lesmans anònimes
» Un nou faristol recorda les contractacions irregulars que es feien a Urquinaona durant el franquisme
» El regidor Jordi Rabassa diu que també és una manera de denunciar l’actual precarietat laboral

Habitatge | Desnonament al carrer Diputació 
L’Ivan, inquilí del número 389 del carrer de Diputació, va ser desnonat
ahir. El Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret va denunciar a Twitter

que l’habitatge és “d’un gran propietari que té més de tres finques”.
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Ja ha arrancat a l’Ateneu el Po-
blet un taller que pot ajudar que
les vides d’algunes dones facin un
gir de 180 graus: la Formació per
a Dones Treballadores de la Llar,
organitzada pel Pla Comunitari
Sagrada Família i feta amb la
col·laboració de l’associació Més
que Cures, l’ONG La Merienda o
dels serveis Aula Ambiental Sa-
grada Família o CAP Roger de
Flor, entre d’altres. 

Tal com explica la dinamit-
zadora del taller, Marina Pico,
qui té formació de sociòloga,
aquest tracta d’arribar a dones
migrants que es troben en si-
tuació de vulnerabilitat, que
siguin mares solteres i que no
tinguin documentació. “Són a
les que podem ajudar més per-
què necessiten més ajuda”, in-
dica Pico. “Aquesta formació és

un espai de cures i treball emo-
cional”, afegeix.

Pel que fa als eixos entorn dels
quals gira la formació, que dura-
rà fins al desembre,  la seva di-
namitzadora detalla que a través
del de benestar emocional se’ls vol
donar visió de futur i d’integració
a la ciutat i  que coneguin millor
els seus drets laborals. D’altra
banda, a partir de l’orientació la-
boral aconseguir que puguin pen-
sar en possibles negocis o pro-
jectes que els hi agradin, que tin-
guin accés als recursos del barri
perquè coneguin les ajudes que
poden demanar i, per últim, tam-
bé rebre suport psicològic. 

“Arran de la pandèmia moltes
persones van quedar colpejades.
Va sorgir més depressió, ansietat
o trastorns de conducta alimen-
tària (TCA)”, sosté Pico, qui al-
hora assegura que una de les co-
ses que més l’ha afectat acompa-
nyant aquest grup de dones, és el
racisme que han patit algunes du-
rant l’intent de construir una

vida millor. “També treballem re-
coneixent-nos les unes a les altres
per formar una societat més equi-
tativa”, sentencia Pico. 

BUSCAR-SE LA VIDA
Yassemine Attar, d’origen mar-
roquí i que va cursar l’anterior
formació que va acabar el passat

mes de juliol, explica que va de-
cidir fer-la perquè no podia tre-
ballar sense documentació ni
sense parlar català o castellà.  

“Em van ajudar molt”, asse-
nyala Attar, que en aquests mo-
ments fa front a la difícil reali-
tat de buscar feina. “Per una
banda, alguns llocs m’han re-

butjat per no tenir papers. Per
l’altra, he trobat una feina com
a treballadora de la llar, però és
amb horari d’interna, i això no
m’ho puc permetre perquè tinc
dues filles”, lamenta Attar, qui
tot i els obstacles no té intenció
de rendir-se. “Segueixo buscant
feina, sempre busco”, assegura. 

La formació està organitzada pel Pla Comunitari Sagrada Família i es fa a l’Ateneu el Poblet. Foto cedida

Alba Losada
SAGRADA FAMÍLIA

Un taller permillorar vides
» La Formació per a Treballadores de la Llar s’adreça a dones migrants en situació de vulnerabilitat
» La iniciativa ofereix suport emocional, informació sobre orientació laboral o ajuda psicològica

Tradició| Festa de Tardor
La vida va regnar als carrers del barri el passat 15, 16 i 17 d’octubre de la
mà  dels castellers o activitats físiques, així com de la Fira de comerç i la

mostra d’entitats, que va tenir lloc a la plaça de la Sagrada Família.
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Junts demana posar fre 
als supermercats fantasma

CONVIVÈNCIA4Els anomenats
supermercats fantasma –su-
permercats d’entrega ràpida–,
que en el cas del Fort Pienc en
va obrir un fa poc en el núme-
ro 159 del carrer Sicília, han des-
pertat preocupació veïnal. És
per aquesta raó que el grup
municipal de Junts per Catalu-
nya ha anunciat que demanarà
a l’Ajuntament que suspengui la
concessió de llicències per
aquests tipus de negoci fins
que la ciutat tingui una nova
norma reguladora que garan-
teixi la convivència entre l’acti-
vitat econòmica i els drets dels

veïns. “En els darrers temps
està creixent l’alarma social a di-
ferents barris per la implanta-
ció dels anomenats supermer-
cats fantasma”, ha recordat en
el document la portaveu ad-
junta de Junts, Francina Vila.

INSPECCIONS
Per part seva, des de l’Associa-
ció de Veïns del Fort Pienc, as-
senyalen que el Districte va in-
formar el veïnat que estava fent
inspeccions sobre llicències, so-
nometria i salut pública en el su-
permercat fantasma del núme-
ro 159 del carrer Sicília. 

SALUT4El futur CAP del Fort
Pienc està previst que s’aixequi
en un solar situat a la cruïlla del
carrer de Nàpols i Gran Via de
les Corts Catalanes, on actual-
ment hi ha l’antiga fàbrica de ve-
hicles Eucort abandonada des
dels anys vuitanta. Tal com re-
corda el vicepresident de l’As-
sociació de Veïns del Fort Pienc,
Jordi Casanovas, l’exregidor de
l’Eixample, Jordi Martí, va as-
segurar al veïnat el desembre del
2020 que l’enderroc de la fàbri-
ca ja estaria en marxa el juliol del
2021, però la realitat ha estat
molt diferent. “No ha passat res
d’això”, afirma Casanovas.

Per part seva, des de la pla-
taforma de veïns i treballadors
dels CAP Passeig de Sant Joan i
Carles I –ara tancat–, Nou CAP
Fort Pienc JA!, indiquen que
demà tenen una reunió amb el
Districte. “Esperem saber perquè
no s’ha fet el que se’ns va dir”, as-
senyala, d’altra banda, Casano-
vas. “No volem tenir un CAP en
forma de mòduls provisionals
durant, per exemple, sis anys”,

afegeix el vicepresident de l’en-
titat veïnal. 

Per part seva, fonts del Dis-
tricte confirmen, sense especifi-
car data, que hi haurà una reunió
“on s’informarà de calendaris i
avenços”, tot i que, de moment,
no han volgut parlar de cap en-
darreriment, almenys fins que se
celebri la trobada. 

UN CANVI NECESSARI
Per un altre costat, Casanovas
recorda la importància que el
barri tingui el nou CAP com
més aviat millor perquè el de
Carles I “ja estava fatal” abans
de la pandèmia i el del passeig
Sant Joan  ha quedat “obsolet”.
“Fa anys que tots dos van per-
dre la pediatria”, recorda.

Professionals i veïns fa temps que reclamen el CAP. Foto: Twitter (@nou_cap)

El futur CAP del Fort Pienc
pateix un nou retard

Dues de les motos del supermercat davant de l’establiment. Foto cedida

Autobús | Nou recorregut de la línia 54
La línia 54 del bus fa des de dilluns un nou recorregut a través del barri amb una nova
parada al carrer Marina tocant al carrer de Ribes  i modifica el trajecte: en sentit Besòs, 
pel carrer Casp i no per Gran Via i en sentit Llobregat, puja pel passeig de Sant Joan.



11 | 

líniaeixample.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 20 d’octubre del 2021



| 12

Esports Futbol sala | El CFS Eixample goleja per 9-2 el Futbol Emotion Zaragoza 
El conjunt de Tati Torres va jugar un partit perfecte a casa contra les aragoneses i diumenge va tornar a 

guanyar després d’haver encadenat dues derrotes contra el CD La Concòrdia i l’AECS l’Hospitalet. Dissabte
el CSF Eixample visitarà l’InterSala Promesas Zaragoza, a qui, en cas de victòria, podria treure cinc punts.   

ClassificacionsCopa Catalunya de bàsquet Lliga EBA 2a de futsal 3a catalana de futbol
Equip

CB Tarragona
FC Martinenc B.
CB Valls
CB Salou
EM El Olivar
SESE
CB Castelldefels
CB Roser
CB Es Castell
UE Horta
UE Sant Cugat
UE Barberà

PG

3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

PC

207
181
183
209
243
205
139
190
243
222
251
155

PF

260
234
219
232
249
180
147
199
225
173
186
124

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Equip

FS Castelldefels
CFS Castellón
AE Penya Esplugues
CN Caldes
AECS l’Hospitalet
FSF César Augusta
AE Les Corts-UBAE
CFS Eixample
CD La Concòrdia
InterSala Promesas
Futbol E. Zaragoza
FS Ripollet 

PTS

10
10
9
9
9
8
7
6
6
4
4
3

GC

7
5
9
2
5
9
5
8
4
10
16
17

GF

21
9
15
7
7
14
9
15
8
13
9
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PTS

12
12
10
9
9
8
7
7
7
6
6
6

GC

6
5
6
6
5
5
9
6
5
12
15
14

GF

11
9
13
18
8
9
12
9
5
13
12
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Equip

Sant Genís-Penitents
FC l’Esquerra
Young T. Badalona
CE Apa Poble Sec
Fundació P. CE Júpiter
Penya Anguera
CD Pomar
AE La Salut Pere Gol
UD Montbau
CD Arrabal Calaf
CPB Sarrià
CF Chacarita

Malgrat que fa temps que David
Haro (Barcelona, 1988) no en-
tra a Twitter, té molt present la
frase del seu perfil a la xarxa so-
cial: "No envegis el meu progrés
si no coneixes el meu sacrifici".
"Qui et diu que has tingut sort
desconeix el teu esforç", amplia
el nou base del CB Roser. 

Viatja al passat. Per un mo-
ment torna a tenir 17 anys.
"Quan ets jove, vols menjar-te el
món i creus que tot ho fas bé, i
a vegades no escoltes", enraona.
És una època, segons descriu,
per formular moltes preguntes
i aprendre dels veterans, "per-
sones que han fallat més que
tu", d'aprofitar al màxim els
entrenaments i acumular mol-
tes pràctiques en solitari. Tam-
bé de saber triar els plans amb
les amistats i esprémer l'estiu
per millorar com a jugador.     

El seu somni era ser profes-
sional i invertia moltes hores per
aconseguir-ho. "Creia que tenia
les qualitats necessàries, però
em va faltar un padrí que em gu-
iés i promocionés, i la mentalitat
d'ara", reconeix el barceloní, que
va complir l'objectiu de viure del
seu esport durant un temps. A les
Illes Canàries i a la Lliga EBA, pri-
mer al CD Baloncesto Tacoronte,
de Tenerife, i després al CB Ari-
dane, de la Palma. Ho hauria po-
gut fer a LEB Plata amb el CB
Guadalajara, però va començar
amb "molt mal peu amb els en-
trenadors i la directiva, l'equip es
va dissoldre i no ens van pagar".  

UN COP MORAL 
Va ser un cop moral dur. Sort que
no tenia una família a mantenir
i va poder tornar temporalment
amb els seus pares. Haro va pen-
sar amb el "cap fred": amb el bàs-
quet podria guanyar-se la vida
només uns anys. Per això va op-
tar per jugar a EBA amb el CB
Cornellà i començar a treballar.

No es penedeix d'aquella
decisió. Tampoc d'haver-se re-
tirat el 2019, després d'un gran
curs amb el Club Bàsquet Sit-
ges, a Copa Catalunya. "Neces-

sitava un parèntesi per veure si
volia continuar jugant a un bon
nivell o fer-ho més tranquil",
confessa. Després va venir la
pandèmia. "L'any passat vaig

estar amb el CB Prat de Prime-
ra Catalana, però per la covid-
19 vam decidir no disputar la
competició. El passat maig vaig
fitxar pel CB Llívia per disputar
els últims partits de Tercera
Catalana, ja que estava vivint
allà i tinc bones amistats al
club", amplia Haro.   

A poc a poc està recuperant
sensacions en una Lliga EBA de
gran nivell i un CB Roser ines-
gotable. "Al principi vaig patir
una miqueta perquè als 33 anys
les molèsties duren més que als
18", resol, divertit, el base bar-
celoní. "La intensitat és la senya
d'identitat del grup, molt com-
petitiu, autèntic i amb molta
química. Aquí els joves escolten
molt bé", celebra.  

"He fet moltes coses al bàs-
quet i ara vull competir, guany-
ar, ajudar l'equip a la pista i a la
banqueta", conclou, directe,
abans d'anotar 12 punts en la der-
rota per 76-58 contra el CB Valls
el passat diumenge. Dissabte l'e-
quip rebrà la UE Barberà. 

David Haro, base del CB Roser. Foto cedida 

El simbòlic viatge deDavidHaro 
» El nou base del CB Roser es va retirar el 2019 i, després del seu pas per Tercera Catalana, torna a l'EBA  
» "La intensitat és la senya d'identitat del grup, molt competitiu, autèntic i amb molta química", diu

Toni Delgado
FORT PIENC

Equip

CB Igualada
CB Roser
CB Grup Barna 
TGN Bàsquet
Draft Gramenet
Joventut Les Corts
CB Valls
CB Cornellà
CB La Salle Reus

PG

3
3
3
3
2
1
1
0
0

PC

219
179
146
152
191
213
276
194
200

PF

249
237
214
189
216
195
177
147
146

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No et perdis res: tot l’esport a
liniaeixample.cat



13 | 

líniaeixample.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 20 d’octubre del 2021



| 14

Viu en línia

En un país indeterminat de l’Àfrica occi-
dental, treballadors locals fan obres per en-
càrrec d’una empresa europea. Algú mata
un dels treballadors negres i el seu cos des-
apareix. Però Alboury, un personatge
misteriós en una penombra perpètua, re-
clama el cos del treballador i es nega a mar-
xar sense haver obtingut el que demana.

Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Combat de negre i de gossos
Bernard-Marie Koltès

Bagatzem (RGB Suports) és el segon disc
en solitari de Joan Reig, conegut sobre-
tot per ser el bateria d’Els Pets. L’àlbum
inclou vuit cançons i vuit poemes que
s’han enregistrat a Constantí, el seu po-
ble. El músic reconeix que aquests set-
ze temes l’han ajudat a “guarir-se i aga-
far forces” per seguir qüestionant el
món, tal com recull l’ACN.

Música

La fotografia d’Aylan, un nen ofegat al Me-
diterrani, és el detonant que convenç dos
socorristes, Óscar (Eduard Fernández) i Ge-
rard (Dani Rovira), a viatjar fins a l’illa de
Lesbos. Allà els impacta la realitat: milers
de persones es juguen la vida cada dia
creuant el mar per fugir de guerres. Jun-
tament amb Esther (Anna Castillo), Nico
(Sergi López) i altres decideixen actuar.

Pelis i sèries

Mediterráneo
Marcel Barrena

Bagatzem
Joan Reig

In-Edit 2021
L’In-Edit, el festival de documentals musicals de Barcelo-
na, torna als cinemes en una nova edició que tindrà lloc
del 28 d’octubre al 7 de novembre a Aribau Multicines.
Amb divuit edicions a l’esquena, l’In-Edit és el festival de

cinema amb més públic de la ciutat (35.000 especta-
dors). De la programació d’enguany, destaca la combina-
ció de films sobre artistes molt actuals i d’altres de clàs-
sics, des de Tina Turner i els Beatles fins a un documental
sobre el nou flamenc, Nueve Sevillas, en què apareixen

Rosalía, El Niño de Elche i Sílvia Pérez Cruz, entre d’altres. 

Paula Badosa (Nova York, 1997), juga-
dora del Reial Club de Tenis de Barce-
lona, s’ha proclamat campiona de l’In-
dian Wells, considerat un dels grans
tornejos mundials. La final va ser un

partit de tres hores contra la bielorus-
sa Victoria Azarenka, exnúmero u
mundial, a qui Badosa va donar les

gràcies després de guanyar-la: “Sense
dones com tu, jo no seria aquí”, va dir.
La seva victòria pren una altra dimen-
sió tenint en compte que la jove tenis-
ta ha explicat recentment a la Cadena
Ser i a El País que anys enrere havia
patit depressió i ansietat, i que això
l’havia portat a plantejar-se deixar el
tenis. Per tot plegat, s’ha convertit en

tot un exemple de superació.

P A U L A  B A D O S AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans tenistes actuals
Era una jove promesa del tenis i ara ja és una estrella

Famosos

Guanyar un dels tornejos més importants
La tenista s’ha proclamat campiona de l’Indian Wells

Allau de felicitacions de tots els àmbits
L’han felicitat fins i tot Pedro Sánchez i Pere Aragonès

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La Sarah encara no sap que amor i pas-
sió no són la mateixa cosa. És possible re-
cuperar-se de la mort de l’amor, però mai
de la passió. Sense saber gaire bé per
què, la Sarah marxa lluny, com si els qui-
lòmetres poguessin refredar el foc de la
passió, i s’endinsa en un viatge emocio-
nal i geogràfic amb l’escriptor italià Clau-
dio Magris per l’antiga Iugoslàvia.

Llibres

La història de la nostàlgia
Natàlia Romaní

|Disciples
Disciples: Liberation és un joc de rol d’estratègia amb
temàtica fantàstica i fosca. Per a PC, PS4 i 5 i Xbox.
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

PREPARA’T

Recorda portar calçat adequat, roba preferiblement impermeable,
el mòbil carregat, aigua i menjar i un cistell de vímet

INFORMA’T

EQUIPA’T

AGAFA’LS BÉ

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

i OCI

Una bona manera de passar un dia de tardor és fer una ex-
cursió a la muntanya o al bosc per buscar bolets. Si no ho
has fet mai però tens ganes de provar-ho, aquí et donem

diversos consells per estrenar-te com a boletaire sense ensurts.
La seguretat és el més important i cal tenir-la en compte des

d’abans de sortir de casa. Consulta la previsió meteorològica,
mira mapes de la zona on aniràs –i, per si de cas, porta’ls física-
ment o al mòbil– i ves-hi acompanyat. Equipa’t bé: porta roba
impermeable, un bon calçat, el mòbil carregat i aigua i menjar.
Ah, i recorda dur un cistell de vímet: com que tenen forats, els
bolets deixen anar les espores mentre els transportes i això per-
met que en creixin de nous. No facis servir bosses de plàstic.
El gran error que poden cometre els inexperts a l’hora de co-

llir bolets és agafar-ne de verinosos. És imprescindible, doncs,
que t’informis. Consulta una guia de bolets tòxics i bolets co-
mestibles –al web de la Generalitat, per exemple, en pots trobar
una– i, si cal, tingues-la a mà durant la sortida. No cullis cap bo-
let que no sàpigues del cert que no és tòxic. A l’hora d’agafar-
los, no els tallis pel mig del tronc: agafa’ls sencers fent palanca.

Primer cop anant a buscar bolets?

Consulta la previsió meteorològica, mira mapes de la zona 
on aniràs (porta’ls a l’excursió) i ves-hi acompanyat

Les claus

Consulta una guia de bolets tòxics i bolets comestibles 
i no n’agafis cap que no sàpigues del cert que no és verinós

A l’hora de collir els bolets, no els tallis pel mig del tronc: 
agafa’ls sencers fent palanca amb un ganivet
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